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HERSENEN EN DEMENTIE
STUDIE ARENA
Ronald Geelen
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Van hersenlagen tot
omgangsvragen

•
•
•
•
•

Frontale cortex
Cortex
Limbisch systeem
Middenhersenen
Hersenstam
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HERSENLAAG &
BEINVLOEDING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socratisch motiveren
Rationeel Emotieve Theorie
Realiteits Oriëntatie
Reminiscentie
Belevingsgericht begeleiden
Operant leren
Model-leren
Muziek agogie
Sensorische Integratie / Stimulus
discriminatie
Haptonomie
Klassiek conditioneren
Primaire activering
PDL / Comfortzorg
Licht / warmte /
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CORTEX
LIMBISCH SYSTEEM
MIDDENHERSENEN
HERSENSTAM

# Gelaagd brein: van
automatisch tot bewust gedrag
# Vaak is probleemgedrag
minder bewust, gevolg van
ontremming
# Laag van verwerking varieert
(toestand)
# Hoe hoger, des te kwetsbaarder
# Bij schade-vermoeidheidoverspanning: over- of
onderreageren

DEMENTIEZORG IN DE
PRAKTIJK
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CORTEX
LIMBISCH SYSTEEM
MIDDENHERSENEN
HERSENSTAM

# te laag insteken mag altijd (mits
ernstig genomen)
# Heftige emoties: beperkte
tijdsduur – wacht af
# werk/denk van onderop
# individueel aanleren/
automatiseren/pas dan
presteren/ pas dan
generaliseren
# Mijd intentioneel verklaren, ook
bij antwoorden in die richting

PROBLEEMOPLOSSEN-STAP VOOR STAP
Stap 1.Werkroutines & opvattingen
Stap 2.Lichamelijk functioneren
Stap 3.Omgeving
“normaal”
Stap 4.Wisselwerkingen
……………………………………………….
Stap 5.Algemene adviezen over dit probleem
Stap 6.Behandelmogelijkheden
“ongewoon”
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1.WERKROUTINES & OPVATTINGEN

TIJD werkt in je voordeel….

Werkroutines
‘Ik vind dit het makkelijkst’
‘Leugentjes om bestwil’
‘Zeg het hem maar niet, dan
heeft ie er geen last van’
‘Ruim zijn kamer maar op als
ie naar de kapper is’
‘Wie goed doet, goed ontmoet’
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2.LICHAMELIJK FUNCTIONEREN
Voorspeller
levensverwachting
Normale oudere:

PIJN
• 80+; dement en in
verpleeghuis:

=>70% pijn
=> Daarvan wordt ruim
2/3 niet behandeld

• Chronische pijn

=> Bij ZvA acuut
ervaren,
persoonsgericht

Subj. oordeel > dan fysieke
screening
Dementie:
Subj. oordeel < screening
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Individuele balans:
Isolatie of crowding?

3. OMGEVING

Wat doen?
Blokkade zicht (plant,
gordijn)
Wie bij wie? Verschuiven
personen
Rust/privacy
Licht
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Eerst maakt de mens het gebouw,
vervolgens maakt het gebouw de mens

4. WISSELWERKINGEN

Winston Churchill

ruimte, zitplaats, licht, geluid, ruis, geur,
kleur, temperatuur, vertrouwdheid,
preferentie

Geelen, R. De leefomgeving van opgenomen ouderen
(2002). In: Handboek Huisvesting Verzorging &
Ouderen, IV, 2.9 1-39, pg 73-112. Elsevier Amsterdam.
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WISSELWERKINGEN
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STOREND GEDRAG ALS
EENARMIGE BANDIET...

0-(ON)REGELMAAT, nieuwe teamleden
1-EIGENE OUDERE
2-BEWONERS ONDERLING
3-PERSONEEL => BEWONER

Spanning (+/-)
Gedrag (“?lastig-normaal-aangepast?”)

ZOMAAR POSITIEVE AANDACHT
ONAFHANKELIJK GEDRAG
AFHANKELIJK GEDRAG
STOREND GEDRAG

Wisselende reacties personeel
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5. ALGEMENE ADVIEZEN
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UW ALGEMEEN ADVIES BIJ….?

“beter goed gejat dan slecht bedacht”
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ACHTERDOCHT: ALGEMENE ADVIEZEN
1 Ga eventuele kern van waarheid na (opvattingen
& werkritmes)
1 Houding team: ridiculiseren, wisselende regels
(idem)
1 Voorgeschiedenis van wantrouwen? Beleid
maken
2 Zintuiglijk en fysiek functioneren optimaliseren
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ACHTERDOCHT 2: ALGEMENE ADVIEZEN

3 Omgeving: licht, veiligheid, kenmerken
zitplaatsen, overzichtelijkheid, ruimte, etc.
4 introduceer nieuwe collega
4 duozorg \ getuige eisen
4 Kalm blijven: niet heftig tegenspreken, verwijten
absorberen (wisselwerkingen)
4 Niet te geïnteresseerd, wat ‘achteroverleunen’
4 Niet te persoonlijk / betrokken
4 Advocaat van de duivel

4 Dubbele bodem: beschuldigen/bedreigd
voelen (algemene aandachtspunten)
4 Contact doseren
hoeveelheid,
intensiteit,
diepgang)
4 Structureren (EVV’r/autoriteitsfiguur)
4 Pas op met aannemen gift!
4 Dagbesteding (zonder competitie)
4-5 Ongevraagd informeren
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HULPBRONNEN 1
4-5 Contact over gezonde versterken, ook zomaar
aandacht, beloftes nakomen
5 Geen Derrick maar Columbo
5 Hoe omgaan met verwijten naar collega
6 Medicatie (verandering communiceren),
Gedragstherapie, Cognitieve Therapie.
Gedragsexperimenten

• Collega's en leidinggevenden: om van je af te praten,
afspraken te maken over de aanpak en om advies bij in te
winnen.
• Bekenden van de cliënt die jou kunnen helpen om zijn
vertrouwen te winnen.
• Gespecialiseerde teams in de regio met veel ervaring op dit
vlak.
• GGz: voor onderzoek, behandeling of advies.
• Huisarts: deze is verantwoordelijk voor de thuiswonende
cliënt.
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HULPBRONNEN 2
•
•
•
•
•

Gedragstherapie
Cognitieve therapie
Psychofarmaca
Bewegingstherapie
Laten zorgen voor iets
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