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Ziekte van Alzheimer 

Vasculaire dementie
Frontaalkwab-dementie

Lewy-Body dementie

Parkinson-dementie

…

Dementie – vormen van dementie



COGNITIEVE PROBLEMEN: VERGETEN,  VERWARDHEID, …

VERANDERINGEN IN GEDRAG EN TAAL

VERMINDERDE ZELFREDZAAMHEID1

2

3

Dementie – kenmerken



Dwalen Apathie
Verhoogde 

activiteit
Ontremd gedrag

Persoonlijkheids-
verandering

Emotionele 
instabiliteit

Depressie Verzameldrang

Hallucinaties 
Dag-nachtritme 

keert om
Verminderd 
dieptezicht

…

Andere mogelijke symptomen

Dementie – kenmerken



“Er is iets niet pluis”

Desoriëntatie 
Geheugenproblemen

Sociaal contact 🡮
Initiatiefname 🡮

Taalproblemen
Vwpn herkennen
Functie kennen

Wonen met 
ondersteuning

Volledige afhankelijkheid
Motorische problemen

Incontinentie 

Niet meer praten

Gevoelig voor stemmingen 
en aanrakingen

Vrij zelfredzaam
Façade

Vaak bewust van probleem
Gezonde indruk

Normale motoriek 

Dementie – kenmerken
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▪ voorwerpen op vreemde plaatsen verstoppen
▪ hetzelfde verhaal vertellen 
▪ de weg kwijtraken 
▪ vergeten hoe voorwerpen gebruiken 
▪ afspraken vergeten 
▪ bankzaken niet meer beheren
▪ uiterlijk verwaarlozen
▪ meer tijd nodig voor vertrouwde handelingen 
▪ meer/minder eten dan vroeger 
▪ … 

De eerste signalen 

Dementie – kenmerken



11

“Het begon ermee dat ze bedorven melk in een glas schonk en het leegdronk. Het begon 
ermee dat ze een theezakje gebruikte voor tien kopjes. Het begon ermee dat ze dacht dat ze 
een maand lang met dezelfde braadboter toe kon. Ze vond het zonde om na het bakken van 
een ei of het braden van vlees de boter weg te spoelen. In diezelfde tijd zag ze de 
vuilnisemmer voor een fruitschaal aan. Nam er afval uit dat ze naar haar mond bracht.” 
(Buijssen, 2007)



Afscheid nemen
Frustratie

Verdriet

Hoe kwaliteit van leven 
behouden?

Verbinding met familie 
en vrienden





Wet 1: nieuwe informatie wordt niet meer opgeslagen



Herinneringen
Vaardigheden

Wet 2: oprollend geheugen



‘Mijn schoonmoeder is gestorven in 2010. Mijn moeder heeft haar uiteraard goed gekend. 

Nu nog vraagt ze me soms: “Hoe gaat het met Rosalia?”. 

“Jamaar ma,” zeg ik dan, “die is toch al lang gestorven!” 

“Dat wist ik niet. Had me dat dan toch gezegd!”’ 

Lieve, mantelzorger van haar moeder met dementie

‘Mijn man heeft, toen de kleinkinderen jong waren, zeer veel met hen gespeeld. Ze zijn hier 

bijna grootgebracht. De laatste jaren merk je echter dat hij hen niet meer herkent. Mij herkent 

hij wel nog en onze eigen kinderen ook. Maar de kleinkinderen… neen.’

Katrien, mantelzorger van haar man met dementie 



Angst
< onvoorspelbare omgeving
< confrontatie met niet meer 
kunnen
< moeilijke vragen

Rust en geborgenheid?





Tom Kitwood: 
persoonsgerichte zorg 

Dementie – psychologische behoeften



- is incontinent
- is mijn naam al lang 
vergeten
- neemt acht pillen per dag
- heeft reuma
- moet gefixeerd worden 
in zijn zetel
- is rolstoelgebonden

- had een buurtwinkel
- hield van sociaal contact
- speelde graag met zijn 
kleinkinderen
- kende de naam van elke 
boom en vogel in 
Vlaanderen
- schreef zelf gedichten
- won verschillende prijzen 
met zijn raskippen

CompetentiegerichtDeficiëntiegericht

De MENS zien



 = het systematisch en doelbewust herinneringen ophalen

herinneringen

Reminiscentie



Vermengen van verleden en heden 
▪ Denken jonger te zijn 

▪ Zichzelf niet herkennen in de spiegel

▪ Wachten op overleden partner of kinderen 

▪ Vergeten dat iemand overleden is

▪ Kinderen zien als partner of ouders

▪ Taal uit hun jeugd spreken

▪ … 



Kan reminiscentie in elke fase? 



Hooi Foto Voorwerp

Vasthouden
Ruiken

Horen 



Reminis-ce
ntie

Integreren

Voorlezen

Muziek

Dans

Vertellen

Dialecten



Voorlezen





Kan voorlezen in elke fase? 



MSST – multisensoriële storytelling



▪  Vermijd open vragen en waarom-vragen

▪  Stel korte, duidelijke vragen 

▪  Vermijd falen

▪  Geef voldoende tijd om te antwoorden 

▪   Dalende aandacht en concentratievermogen

▪   Probeer geen nieuwe informatie aan te lere

Praten bij het voorlezen



▪  Geen verkleinwoorden

▪  Geen kinderlijke taal 

▪  Oogcontact

▪  Op gelijke hoogte zitten 

▪  Gevoelig voor stemmingen => open, vrolijke, empathische houding

▪  Accepteer dat mensen soms hetzelfde verhaal vertellen

Praten bij het voorlezen



De waarheid is niet belangrijk

Communicatietips



▪  Focus op positieve herinneringen

▪  Slechte gebeurtenissen worden als positief herinnerd?

▪  Toch een negatieve emotie? 

Welke herinneringen? 



 Soms werkt iets wel; soms werkt iets niet… 

Grenzen aan reminiscentie



▪  www.dementie.be 

▪  www.omgaanmetdementie.be 

▪  www.jongdementie.info 

▪  www.dementie.vlaanderen 

▪www.zingenmetdementie.be 

▪www.expertisepuntmantelzorg.be 

Interessante websites

http://www.dementie.be/
http://www.omgaanmetdementie.be/
http://www.jongdementie.info/
http://www.dementie.vlaanderen/
http://www.zingenmetdementie.be/
http://www.expertisepuntmantelzorg.be/

