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‘Hoe wil je oud worden vind ik interessanter dan 
hoe oud wil je worden. 

Maar de hele gezondheidszorg is gericht op het 
uitstellen van sterven. Ik weet niet of een heel hoge 
leeftijd bereiken  zo fantastisch is. Het gaat om 
kwaliteit van leven, prettig oud worden. Dan praat 
je over zaken als het geven en ontvangen van 
liefde, aandacht, vriendschap, zinvolle activiteiten’. 



 Ernstige geheugenstoornissen

 Stoornis in tenminste 1 andere 
denkvaardigheid (taalgebruik, herkennen van 

mensen of voorwerpen, aandacht, handelen, 
plannen)

 Klachten verstoren het dagelijks leven

 Klachten zijn niet omkeerbaar



In 2015

• 270.000 mensen met dementie; 2/3 is vrouw

• 12.000 jonger dan 65 (in 2013)

• 70% woont thuis (gemiddeld 7,5 jaar; 40% woont alleen)

(Alzheimer Nederland, 2014, 2016)

In 2055 (piek)

• 690.000 mensen met 

dementie  

Redenen: vergrijzing + toename van oudste ouderen

(Alzheimer Nederland, 2016)

• Dementie is de duurste ziekte in Nederland; 4 miljard aan zorgkosten

• 5% van het totale zorgbudget                            (ZonMw, Memorabel, 2013) 



 1920: 9 jaar

 1965: 22 jaar

 2017: 60 jaar



 Bij ouderen met een verstandelijke beperking 
treedt dementie op jongere leeftijd op:

 25% > 40 jaar

 66% > 60 jaar

Bij ouderen zonder verstandelijke beperking:

 3% > 40 jaar

 6% > 60 jaar

 40% > 80 jaar



 Om te onderzoeken of achteruitgang wordt 
veroorzaakt door normale veroudering of 
dementie, moet bekend zijn hoe het 
oorspronkelijke functioneren is geweest, 
kijkend naar de cognitieve mogelijkheden, de 
mate van zelfredzaamheid (vaardigheden) en 
het gedrag. Dit is de zogenaamde baseline. 



 Deze baseline en de veranderingen ten 
opzichte van deze baseline vormen de beste 
indicator voor dementie bij ouderen met 
verstandelijke beperkingen. Voor zowel 
zorgverleners als voor familieleden is het van 
belang de baseline goed te documenteren en 
(lichte) afwijkingen van deze baseline goed te 
volgen en deze eveneens vast te leggen. De 
symptomen verschijnen geleidelijk. Er is 
meestal geen sprake van een plotselinge 
verandering.



 Mensen met het syndroom van Down hebben 
een verhoogde kans op dementie. Bij hen kan 
de ziekte zich al vanaf het veertigste 
levensjaar ontwikkelen. Boven de 60 jaar 
heeft zelfs 60 tot 70% een grote kans op 
dementie. Bij een kleine groep kan het proces 
van beginnende dementie tot aan overlijden, 
op een agressieve wijze, binnen een 
tijdsbestek van twee jaar, plaatsvinden.



 Een manier om over een onderwerp te denken 
en te spreken vanuit een specifieke 
interpretatie van de werkelijkheid.

 Wordt (bijvoorbeeld in de reclame) gebruikt 
als beïnvloedingstechniek.



 Chips die ‘35 procent vetvrij’ is. 

 Vruchtensappen, met op de verpakking termen als 
gezond, natuurlijk, ambachtelijk, vers en oprecht, 
om een overdreven positief beeld te geven van het 
sap.

 Tegen een verdachte eerder begane misstappen op 
te voeren die niet te maken hebben met dezelfde 
rechtszaak. De bedoeling van de aanklager is: 
'Iemand die..', daar kun je deze misdaad van 
verwachten; Lucia de B(erk).
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 Ontleend aan het militaire en medische 
bedrijf en zelfs de criminaliteit.

 ‘De strijd aanbinden’; ‘winnen of verliezen’

 ‘Dreigende epidemie’

 ‘Komt als een dief in de nacht’

 ‘Berooft’  het slachtoffer van zijn geestelijke  
vermogens’

 ‘Dan liever dood’

 ‘Vegeteren als een kasplantje’







 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.











 langzaam

 vriendelijk en veilig

 geen dwang

 niet laten falen

 juiste prikkel tot handelen

 herkenbaar

 afstemmen

 “verleiden”

 1 ding tegelijk

 meegaan met gevoel 

 In hun kracht zetten



 Wat de persoon met dementie beleeft is ‘WAAR”!

 Bedenk hoe de de persoon met dementie zich voelt

 Hoe zou ik zélf geholpen willen worden?







Kwaliteit van leven
Wat vinden mensen met dementie belangrijk?
(Dröes, Hoogeveen et al 2006) 

-Gevoelsleven
-Zelfwaardering/ Zelfbeeld
-Gehechtheid
-Sociaal contact
-Plezier beleven aan activiteiten
-Lichamelijke en geestelijke gezondheid
-Zelfbeschikking en vrijheid
-Nuttig zijn/ zingeving



Veenhoven Geron 2006;8:58-61
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Kwaliteit van de levensloop













 GEEN WIJ – ZIJ, maar SAMENWERKEN !!

 Het eigen netwerk (familie, vrienden, 
vrijwilligers) is het belangrijkst

 Professionals zijn van toegevoegde waarde



Advance Care Planning (ACP) is een proces 
waarbij de patiënt met zijn behandelend arts 
zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg 
rond het levenseinde bespreekt en eventueel 
vastlegt, vooruitlopend op het moment dat de 
patiënt zelf niet meer in staat is om 
beslissingen te nemen.



Iedereen een dementiepaspoort

‘Dagelijks veelvuldig strelen op hoofd en schouders. Liefst door 
intimi maar als die niet beschikbaar zijn, overschakelen op 
betaalde krachten.... 

Evelien Tonkens, 7 november 2007



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?



Shared Decision Making (SDM) is een methodiek om 
personen meer autonomie te geven en hen te betrekken 
bij beslissingen over hun gezondheidssituatie. Hierbij 
worden steeds de wensen en voorkeuren van de persoon 
in acht genomen, naast het beste wetenschappelijke 
bewijs dat voorhanden is. Tot op heden wordt het concept 
van SDM echter nog maar zelden toegepast bij ouderen 
met dementie én is het al helemaal niet geëxploreerd in de 
zoektocht naar betekenisvolle activiteiten.



www.samendementievriendelijk.nl
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