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Onbegrepen gedrag 
begrijpelijk maken 
 
 
De rol van de inspectie 
Carien Geertse 
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Onbegrepen gedrag bij mensen met dementie  
 
Agendering  
 
Oriënterend onderzoek  
 
Vilans/Trimbos: 8 kernelementen 
 
SOFI licentie en scholing 
 
20 bezoeken inclusief beschrijvende rapporten 
 
Geaggregeerd rapport 
 

Kernelementen 
Geïmplementeerde visie 
 
“Ken de cliënt” (tijdig analyseren) 
 
Netwerk betrekken bij alle essentiële momenten 
 
Multidisciplinair werken  
 
Zoeken naar oorzaken 
 
Altijd eerst psychosociale interventies 
 
Psychofarmaca volgens de richtlijn 
 
Evalueren en zo mogelijk medicatie afbouwen 
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  Persoonsgerichte zorg 
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Van  
 
persoon met DEMENTIE 
 
Naar 
 
PERSOON met dementie 

Functioneren persoon met dementie 
   
  Uitkomst dementie =  

               
  Hersenschade + 

 

   Persoonlijkheid + 
 

  Levensloop + 
 

  Gezondheid en lichamelijke conditie + 
 

  Sociale omgeving + 
 

  Fysieke omgeving + 
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Persoonsgerichte zorg - Kitwood 
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SOFI kleine zusje van DCM  
  
Dementia Care Mapping                   
 
daarvan afgeleid 
 

Short Observational Framework for Inspection 
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Observatie van 
 
Stemming 
 
Betrokkenheid 
 
Interactie  
met medewerkers 
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Normaal gesproken 
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Bij dementie 
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Een stapje extra zetten 
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Persoonsversterkende acties 
Comfort 

  Warmte, geborgenheid, ontspannen tempo 
 
Identiteit 

  Respect, accepteren, vieren 
 
Gehechtheid 

  Erkennen, oprecht zijn, bevestigen 
 
Bezigheid 

  Samenwerken, mogelijk maken, versterken, faciliteren 
 
Erbij horen 

  Herkennen, erbij horen, plezier, thuis voelen 

11 januari 2016 

11 januari 2016 

Persoonsondermijnende acties 
Comfort 

  Intimideren, onthouden, te hoog tempo 
 
Identiteit 

  Kinderlijk, etiketteren, kleineren 
 
Gehechtheid 

  Beschuldigen, misleiden, niet erkennen 
 
Bezigheid 

  Ontkrachten, opleggen, verstoren, objectificatie 
 
Erbij horen 

  Stigmatiseren, negeren, verbannen, bespotten 
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Bevindingen  
Een geïmplementeerde visie 
 
Visie niet doorleefd (leefboeken of instrumenteel) 
 
Scholing gericht op kennis en cultuur, niet alleen agressie 
 
Gebouw is belangrijk  
 
“Het is aan ons om het gedrag van de mens met dementie te 
begrijpen” 
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Bevindingen 
Ken de cliënt 
 
Kennen van de cliënt zeer divers 
Grote lijnen en oppervlakkig / uitgebreide levensboeken 
Meer in hoofden van medewerkers dan op papier 
 
Uit observatie:  
•  Moeite van voeren van gesprek/ in het voorbijgaan 
•  Betrokken zijn bij iets of iemand 
•  Contact met lager opgeleid personeel 
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Ken je cliënt 
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Bron: Knibbe 

Bevindingen 
Het netwerk van de cliënt betrekken bij essentiële 
momenten 
 
Naasten zijn welkom, inbreng wordt gewaardeerd 
 
Netwerk niet vanzelfsprekend betrokken bij zoeken naar oorzaken 
 
Inbreng cliëntvertegenwoordiger in MDO 
 
Wisselende investering in voorlichting 
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Bevindingen  
Altijd eerst psychosociale interventies 
 
Persoonsgericht ? 
  
Creatief?  
 
Zelden aantoonbaar welke psychosociale 
interventies zijn ingezet voor 
psychofarmaca gebruik 
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Conclusies 
 
Nergens alle kernelementen volledig uitgewerkt 
 
Visie onvoldoende doorvertaald naar de praktijk 
Ken je cliënt! 
 
Netwerk meer betrekken bij “leren kennen cliënt” 
 
Deskundigheid zorgverleners niet meegegroeid met complexiteit 
 
Methodisch werken kan beter benut worden 
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Visie Bedankt voor uw aandacht! 
 
 
 
Het geaggregeerde rapport staat op onze website www.igz.nl 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Stuur deze per e-mail naar 
cj.geertse@igz.nl  
 
Volg ons op twitter! 
(A. Backx, C. Geertse) 
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