
Een goede oude dag, 
zo doen we dat!
! Schijn een lichtje op de volgende tips en informatie.
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Het goed inspelen op de kwetsbaarheid 
van ouder wordende cliënten door passende 
ondersteuning is cruciaal voor de kwaliteit van 
leven. Het kennisnetwerk ouderen kan mede-
werkers hierbij ondersteunen. Dit kennisnetwerk 
bestaat uit medewerkers van Dichterbij, met 
ervaringsdeskundigen en/of verwanten
als kerngroep. 

Word ook lid van de groep kennisnetwerk ouderen. 
Hier kun je vragen plaatsen, ervaringen delen
of suggesties doen voor het kennisnetwerk.

Op het infoplein - kennisnetwerken en specialismen - ouderen 
vind je veel informatie, hulpmiddelen en handvatten.

!

Een goede oude dag,

zo doen we dat!
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Zin in de oude dag

Ik
heb zin in

de oude dag
 

Ik voel
dat ik er mag zijn,
dat ik ertoe doe,

dat er iemand is die zegt, 
‘ik zal er zijn’

Leestip: Toon Tellegen - ‘Wij alleen’
Minke Mulder - ‘De vraag van muis’.

Informatie: Geestelijk verzorger Erick Mickers,
e.mickers@dichterbij.nl.!
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Quickscan

Kijk voor meer informatie op infoplein - kennisnetwerken 
en specialismen – ouderen of de groep Kennisnetwerk 
Ouderen. Of mail het Leercentrum: leercentrum@dichterbij.nl.

!

Test hoe bekwaam jij bent
op het gebied van ouderenzorg

Doe de quickscan Test jezelf ouderen. Vul de online vragenlijst in 
en ontvang advies over passende leeractiviteiten.

De quickscan is beschikbaar vanaf april 2018.

quickscan

ziektebeelden
psychisch

cursus
Bijvoorbeeld over PDL, bejegening,
medische aspecten bij veroudering

kennisgroep
ouderen

e-learning
Bijvoorbeeld over depressie,

palliatieve zorg

congres

workshop
Bijvoorbeeld over tiltechnieken,

belevingsgerichte zorg

SPOC

ziektebeelden
fysiek

verlenen van 
lichamelijke zorg

dementie palliatief

scholing
Intern

of extern

bij elkaar in
de keuken kijken

bejegening

advies leeractiviteiten
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Eten en drinken als je ouder wordt

Een smakelijke oude dag
Betekenis van voeding  Wat als eten niet meer lukt? 

Het verloopt onveilig  Wat als het slikken moeilijker gaat? 
Voeding, sfeer en smaakbeleving  Kunnen we

iemand nog verwennen met voeding? 
Verzorgen van de ‘oude’ mond  Hoe moeten we

de oudere mond verzorgen? 
Verantwoordelijkheid voelen en nemen  Wat kan en mag

op gebied van voeding binnen Dichterbij? 
Kwaliteit van leven  Veiligheid versus kwaliteit van leven

rondom voeding. Een hele discussie? Of juist niet?

Contact of meer informatie: logopedie@dichterbij.nl,
dietetiekexpertise@dichterbij.nl of de groep
‘Diëtisten: gezonde voeding’ op intranet.

!
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Veranderend gedrag bij dementie

Kijktip: ‘De wondere wereld van dementie’ op YouTube.

Behoefte aan consultatie? Vind ons op sociaal intranet
- infoplein - kennisnetwerken en specialismen - ouderen.!

3
BASIS 
TIPS

Zorg voor een herkenbare omgeving.

Zorg dat alle prikkels uit de omgeving
te maken hebben met de activiteit
die je op dat moment onderneemt.

Voorkom het gevoel van falen.

1

2

3
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Gezond ouder met een verstandelijke beperking

Neem met vragen contact op met een van
de AVG Praktijken van Dichterbij. Of kijk op infoplein
- kennisnetwerken en specialismen - ouderen.

!

Website: www.onbeperktgezond.nl en
 www.kennispleingehandicaptensector.nl/leefstijl  

Gezond ouder met een verstandelijke beperking

GOUD (waard)

een meerjarige studie naar de gezondheid 
van oudere cliënten met een verstandelijke beperking

een multidisciplinaire inspanning op het gebied 
van medische aspecten, beweging en voeding

GOUD = een multidisciplinaire workshop
door AVG, Fysiotherapie en Diëtetiek

Dichterbij_Congres Ouderen 2018_A6 Waaier_05.indd   7 20-02-18   11:54



Visus, slechtziendheid en blindheid & gehoor

Ruim 25% van de mensen met een verstandelijke beperking heeft visusproblemen. 

Als de mate van de verstandelijke beperking hoger is en er daarnaast motorische 

beperkingen zijn, wordt de kans op visuele beperkingen zelfs 70 tot 90 procent.

 Wees alert op signalen, zoals een onzeker looppatroon,

 schrikreacties, voorwerpen dichterbij brengen of verder weg

 houden om deze te bekijken en verlies van interesse in activiteiten.

 Signaleer, meld opvallende zaken bij de arts of gedragskundige

 en zorg voor goede verlichting.

Meer weten? Neem dan contact op met een
van de AVG Praktijken van Dichterbij.

11% Van de Nederlanders boven de vijftig heeft gehoorproblemen.

77% Van de mensen met een verstandelijke beperking heeft gehoorproblemen. 

Bij mensen met het syndroom van Down ligt dit percentage nog hoger.

 Wees alert op de volgende signalen: zich terugtrekken, niet reageren,

 harder zetten van tv/radio, harder gaan spreken en schrikreacties.

Meer weten? Mail logopedie@dichterbij.nl.
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Haptonomie

 In contact zijn

Je hart in je handen leggen

Meer informatie:
fysiotherapieexpertise@dichterbij.nl.!
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PDL

Met liefde en aandacht verzorgen?
Zet de PDL (Passiviteiten van het Dagelijks Leven) in!

PDL kun je gebruiken bij:

Liggen

Zitten

Eten/drinken

Verschonen

Wassen

Kleden

Verplaatsen

Comfortabel door het leven gaan met PDL,
zowel voor de cliënt als de begeleider!

Voor meer informatie over PDL: www.stichtingpdl.nl
Je kunt voor vragen of advies ook terecht bij
de praktijkverpleegkundige, ergotherapeut of 
fysiotherapeut van Dichterbij.

!
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Om iemand een goede oude dag te bezorgen,
is contact van het allergrootste belang. 

Dat is belevingsgerichte zorg!

Belevingsgerichte zorg - kennisnetwerk ouderen algemeen

Meer informatie: Kijk op infoplein - kennisnetwerken
en specialismen - ouderen.!
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Belevingsgerichte zorg - miMakkers

Meer informatie vind je in de groep
miMakkers Dichterbij op intranet.!

Zonder woorden
Ik kan met je praten

zonder te spreken

Een lichaamstaal

die ‘iets’ laat weten

Zonder woorden

maar met een intens gevoel

Laat ik je voelen

wat ik bedoel.
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Music & Memory NL
helpt mensen met dementie

te luisteren naar hun persoonlijke, favoriete muziek!

Ondanks de gevolgen van hun dementie

kunnen ze zo nieuwe zin aan hun leven geven

en weer verbinding maken

met hun omgeving.

Belevingsgerichte zorg - Muziektherapie / Music & Memory NL

Meer informatie vind je in de groep
music & memory op intranet.!
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Seksualiteit & intimiteit 

Het hebben van
seksuele gevoelens en
behoefte aan intimiteit

is inherent aan het menszijn.
Ongeacht leeftijd, beperking,

geslacht of geaardheid.

Meer informatie of contact: sociaal intranet
- infoplein - kennisnetwerken en specialismen
- kennisnet seksualiteit. Of de groep:
kennisnetwerk seksualiteit.

!
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Een goede balans
gaan we doen!

Valpreventie

Meer informatie staat in de groep
Valpreventie op intranet.!

Website: https://www.veiligheid.nl/valpreventie/home
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Palliatieve zorg

We geven
geen dagen

aan het leven,
maar leven

aan de dagen.

Filmpje: www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl
Website: www.agora.nl

Consulenten palliatieve zorg binnen Dichterbij: 
palliatievezorg@dichterbij.nl of kijk op infoplein
- kennisnetwerken en specialismen - palliatieve zorg.

!

Dichterbij_Congres Ouderen 2018_A6 Waaier_05.indd   16 20-02-18   11:54



Domotica / e-health

E-HEALTH
Heb jij al eens nagedacht

over zinvolle technologische hulpmiddelen

om jouw cliënten een vrijer,

veiliger, leuker leven te geven? 

Wist je trouwens dat je via de uitleenservice zinvolle 
toepassingen kunt testen? Kijk op intranet in de groep 
‘e-health’ bij de ‘uitleenservice e-health’.

Voor vragen, tips en ervaringen... Denk en
doe mee in de groep e-health op sociaal intranet. !
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Omgaan met dilemma’s

Wil je een moreel beraad organiseren?
Mail naar ethiek@dichterbij.nl.!

• Wat gebeurt er?

• Wat voel ik nu, wat denk ik nu?

• Wat gaat mij nu aan het hart?

• Wat zou ik eigenlijk willen doen?

• Wat staat er op het spel?

• Kan ik de schade beperken, iets anders doen? 
 Met welke oplossing kan ik vrede hebben?

• Wie / wat kan mij daarbij helpen?

Wat te
doen bij een
dilemma?
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Mondzorg

Meer weten? www.dichterbij.nl/mondzorg
Of kijk op intranet bij de groep Mondzorg.!

Kies jij ook
voor goede mondzorg?

Een goede mondgezondheid betekent:

Meer dan alleen tandenpoetsen

Vrij van pijn

Goed kunnen kauwen, bijten, slikken
praten, eten en drinken

Weerbaar voor ziekten
die in de mond kunnen ontstaan
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Rouw en verlies

 Aandacht voor verlies en rouw
als onderdeel van een goede oude dag

KEN JEZELF Durf (als ondersteuner) te praten over jouw belangrijkste
ervaringen, emoties, leerpunten rondom verlies of loslaten.

               
Verlies (van mensen, gezondheid, etc.)

kun je niet voorkomen of oplossen. Wat je wél kunt: 
VOORBEREIDEN Betrek cliënten zo veel mogelijk bij een komend afscheid, 
verandering, ziekte (van dierbaren). Geef eerlijke en passende informatie.

               
(LATEN) MEEDOEN Laat cliënten bij een afscheid zo veel mogelijk zaken/taken 
meedoen. Zoals een kaars aanmaken, tekenen, kleuren of een bloem leggen.

               
LUISTEREN Geef geen advies en goede raad, maar heb aandacht.
Neem de tijd en stel vragen naar gevoel, emotie en betekenis.

Tip: Bekijk de filmpjes op YouTube van de Belgische
hoogleraar Manu Keirse (trefwoord: rouwverwerking).

Meer informatie of contact:
geestelijkeverzorging@dichterbij.nl.!

‘Mensen
zijn als een bloem:
als je ze aandacht 

schenkt en warmte, 
gaan ze open’

MANU KEIRSE
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