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Basisbehoeften. 

Maslow (1908 - 1970): 
• Fysieke organische behoeften: 

 Eten, drinken, slapen, bewegen 

• Veiligheid: fysieke veiligheid en bescherming 
 (wonen, werk) 
• Sociaal contact, liefde en genegenheid  
 (ouders, partner) 
• Achting en waardering (vrienden, collega’s) 
• Kennis en vaardigheden 
• Schoonheid en kunst 
• Zelfontplooiing  
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Wat is communicatie? 

 

Communicatie is een activiteit waarbij 
levende wezens betekenissen 
uitwisselen door op elkaars signalen te 
reageren. 
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Doelen van communicatie: 

 

Vier hoofddoelen: 

Zenders willen ontvangers:  

• informeren 

• motiveren 

• overtuigen 

• instrueren 

Het is aan de ontvanger wat hij hier mee doet. 
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Soorten communicatie: 

 
Verbale communicatie, de feitelijke boodschap 
(20%) gebonden aan een taal: 
• Praten 
• Schrijven  
Nonverbale communicatie, de gevoelsboodschap 
(80%) niet gebonden aan taal, dus wereldwijd: 
• Gebaren 
• Houding 
• Afstand 
• Aanraking  1-12-2015 5 
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Wat is dementie? 

 

Dementie is een chronische hersenaandoening 
die de hersenen onherstelbaar beschadigt. 

De ziekte tast hersenfuncties aan: 

• Geheugen 

• Denken 

• Oriëntatie 

• Handelen 

• Schoolse vaardigheden (rekenen en taal b.v.) 1-12-2015 9 
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Communicatieproblemen bij 
mensen met een dementie: 

• Men krijgt een steeds kleiner wordende woordenschat. 

 Kunnen moeilijk op woorden komen of 

 vergeten de betekenis. 

• Het wordt voor hen steeds moeilijker om bij het onderwerp 
te  blijven. 

• Men herhaalt woorden of zinnen. 

• Men begrijpt de taal steeds moeilijker. 

 Aan het einde van de vraag zijn ze het begin 

 vergeten. 

 Ingewikkelde vragen kunnen ze niet meer 
 beantwoorden en voeren opdrachten niet meer  uit.  
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Communicatieproblemen bij 
mensen met een dementie: 

 

• Men spreekt uiteindelijk alleen nog wartaal of 
vervallen in stilte. 

• Men vindt het frustrerend om te merken dat ze 
gevoelens en behoeften niet meer kunnen 
uiten.  
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Even korte uitleg tussendoor: 

 

Afasie: taalstoornis, niet meer op woorden 
 kunnen komen, geen zinnen meer kunnen 
 maken, veel stotteren. 

Apraxie: het niet meer kunnen uitvoeren van 
 handelingen of bepaalde bewegingen. B.v. 
 niet meer weten hoe je een kopje oppakt. 

Agnosie: het niet meer herkennen van personen, 
 voorwerpen, geluiden, geuren. B.v. rinkelen 
 van de telefoon, kopje om uit te drinken.   
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Wat betekent dit voor de omgeving 
van iemand met een dementie? 

 

De mensen om hem heen krijgen steeds meer 
moeite om contact te maken, te communiceren.  

Men vraagt zich dan ook voortdurend af: 

• Hoe moet ik nu communiceren? 

• Doe ik dat goed zoals ik het doe? 

• Begrijpt de ander mij nog wel? 

• Beseft de starende vrouw of man nog wel dat 
wij er zijn? 
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Ontwikkeling en aftakeling. 

Ontwikkeling baby: 

• Aanraking en nabijheid 

• Gesproken woord 

 

Aftakeling bij dementie: 

• Gesproken woord 

• Aanraking en nabijheid 
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Adviezen algemeen: 

• Toon respect. Niet behandelen als kind en niet over 
hem heen praten en niet fluisteren waar hij bij is. 

• Stel één vraag tegelijk. 

• Vermijd discussie, geen welles-nietes-spelletjes, 
probeer niet je gelijk te halen. Verander van 
onderwerp of zoek afleiding. 

• Blijf niet doorvragen als iemand het niet meer weet. 
Dat maakt de persoon onzeker. 

• Zorg voor regelmaat. 

• Doe dingen waar de persoon plezier in heeft. 

• Doe een beroep op wat de persoon nog wél kan.  

• Humor. Lachen werkt positief. 
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Adviezen algemeen:  

• Korte zinnen en gesloten vragen. 
• Gelijke hoogte, benaderen van voren, oogcontact. 
• Wees je er van bewust of iets echt MOET of 

NOODZAKELIJK is. B.v. het eten met mes en vork, 
met hoed op in bed slapen, etc. Niet steeds 
corrigeren. 

• Wat hoort en wat niet, netjes en niet netjes? Knijp 
een oogje dicht, niet straffen!! 

• Betrek hem bij groepsgebeuren. Voorkom hiermee 
isoleren. 

• Ontspanning, bezigheden, activiteiten zijn 
belangrijk, maar niet te lang. 
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Adviezen algemeen: 

• Vermijd testsituaties. 

• Vaste tijden, vaste plek, vaste personen.  

• Zorg voor een vaste dagindeling. 

• Maak gebruik van kalender, agenda, etc. 

• Help hem met zijn geheugen door: 
o Te zeggen wie je bent en wat je komt doen. 

o Te zeggen wat voor dag en tijd het is. 

o Te zeggen wat er gaat gebeuren. 
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Adviezen algemeen: 

Als de persoon moeilijk uit zijn woorden komt: 

• Geef hem de tijd. 

• Probeer hem het te laten aanwijzen of 
omschrijven. 

• Noem zelf het woord en vraag of dat klopt. 

• Corrigeren mag, maar op een vriendelijke 
manier. 

• Leid af als hij de woorden of zinnen blijft 
herhalen. 
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Adviezen algemeen: 

Als de persoon zijn gevoelens of voorkeuren slecht kan 
uiten: 
• Laat merken dat je luistert, neem hem serieus. (Dus 

niet: “het valt wel mee” of “daar heeft iedereen 
last van”). 

• Probeer in te leven. 
• Als je hem niet begrijpt, doe dan niet alsof. 
• Geef met een lach of een aanraking aan dat het in 

orde is. 
• Let op gezichtsuitdrukking, lichaamstaal of 

stemhoogte, van de ander én van je zelf. 
• Geef niet te veel keuzemogelijkheden. Dat is 

verwarrend.   1-12-2015 19 
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Adviezen algemeen: 

Als de persoon je moeilijk begrijpt: 

• Houd oogcontact en blijf dicht bij hem. 

• Vraag zijn aandacht, zeg zijn naam. 

• Zorg voor zo weinig mogelijk afleiding in de omgeving (radio uit, 
controleer gehoorapparaat, beweeg langzaam en rustig). 

• Praat rustig, korte zinnen. 

• Herhaal of gebruik ander woorden. 

• Verwacht geen begrip. Er is geen inleving in de ander. 

• Wees geduldig en neem de tijd.  

• Gebruik lichaamstaal (arm om de schouder, lachend gezicht) als 
verbaal er geen contact mogelijk is.  1-12-2015 20 
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Adviezen 1. 
beginnende dementie:  

• Praat over eenvoudige, concrete dingen waar 
de persoon belang aan hecht. 

• Ondersteun dit met gebaren. 

• Communiceer het liefst één op één. 

• Kijk de persoon aan, oogcontact. 

• Lage stem is beter te verstaan bij ouderen. 

• Wees geduldig en vertraag het tempo. 

• Eén onderwerp tegelijk 

• Korte zinnen en eenvoudige woorden, maar 
niet kinderlijk. 
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Adviezen 2. 
gevorderde dementie:  

Onvoorwaardelijk en gevoelsmatig reageren:  

• Door het door elkaar lopen van heden en 
verleden, realiteit en fantasie, is het belangrijk 
aandacht te hebben voor de 
gevoelsboodschap: 
• B.v. “ik wil naar huis” betekend eigenlijk: 
“ik zoek veiligheid en geborgenheid”.  

• Gevoel is af te leiden uit gedrag: 
• Een huilende mevrouw wil troost 
• Een woedende meneer wil gekalmeerd 
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Adviezen 3. 
diepere dementie: 

Er is geen taal, geen gedachtewereld. 

• Laat merken dat je er bent. 

Wanneer de persoon merkt dat je er bent zal hij 
zich ontspannen en rond kijken, b.v. bij aanraking 
en streling en bij het horen van muziek, ruiken 
van frisse geur.  

Denk hierbij aan contact moeder en kind. 

Probeer een sfeer te scheppen van veiligheid en 
vertrouwen.  
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Nog even dit:  

Omgaan met verdriet. 

Emoties blijven tot eind in tact. Verdriet om 
(overleden) moeder is echt. Neem dit serieus. 
Probeer in te gaan op de moeder of leidt af.               
Is er iets kwijt, ga samen zoeken. Voorbeeld? 

 Emotionele labiliteit. 

“Normale” dagelijkse dingen kunnen de persoon 
overstuur maken. Probeer hem uit deze situatie te 
halen, niet in discussie, wees aanwezig, afleiden. 
Voorbeeld? 
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Nog even dit: 

Agressie en geweld. 

Dit komt voort uit de ziekte, is vaak overdreven en 
verkeerd gericht. Meestal niet op jou gericht. Blijf 
kalm, niet boos worden want dan neemt angst en 
onrust toe. Probeer af te leiden door over iets te 
beginnen dat zijn interesse heeft. Voorbeeld? 

Depressie en angst. 

“Ik wil dood” of “Wat heeft het nog voor zin?”. Dit 
zijn oprechte gevoelens. Geef aan dat je het 
begrijpt. Overtuig niet dat het niet nodig is. Troost 
door er te zijn. Voorbeeld? 
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Nog even dit: 

Beschuldigingen. 

Dit komt voort uit de ziekte. Heeft dus niets met 
jou te maken. Ga niet in discussie, probeer in te 
gaan op het gevoel van de ander, probeer samen 
oplossingen te bedenken. Voorbeeld? 

Hallucinaties.  

Iets zien of horen dat er niet is.  Ga niet 
ontkennen, maar geef wel aan dat jij het niet ziet 
of hoort. Wees aanwezig en straal kalmte uit. De 
ander aanraken kan ook geruststellen. Voorbeeld? 
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Conclusie: 

Naarmate de dementie vordert, dient de 
communicatie aan te passen en steeds meer te 
richten op de onderliggende gevoelens, die achter 
woorden, houding en gedrag schuil gaat.  

Wees je er van bewust dat je, naast woorden, 
gebruik maakt van andere communicatiekanalen: 

 gebaren, houding, nabijheid, aanraking.  

Zorg voor een sfeer van veiligheid en vertrouwen. 

Vinden we aanraken moeilijk?  
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Oefening! 

Zeg niet………   Zeg wel………… 

Wat heb je gegeten? 

Wat wil je nu doen? 

Is dit een nieuwe broek? 

Weet je wie ik ben? 

Dat heb ik je net verteld! 

Hou daar eens mee op! 

Kapper geweest? 

Wat was je vroeger  

 van beroep? 
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Oefening! 

Zeg niet………   Zeg wel………… 

Wat heb je gegeten? Hoe was het eten vandaag? 

Wat wil je nu doen?  Zullen we gaan wandelen? 

Is dit een nieuwe broek? Mooie broek zeg! 

Weet je wie ik ben?  Hallo, hier ben ik weer! 

Dat heb ik je net verteld! Laat het me je uitleggen. 

Hou daar eens mee op! Zullen we …..?  

Kapper geweest?  Wat zit je haar prachtig! 

Wat was je vroeger   Ik denk dat je vroeger goed  

 van beroep?  was in je beroep. 
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Hulpmiddelen en 
communicatiemateriaal: 

• Post-it 

• Agenda 

• Dagkalender 

• Henri-klok   

• Digitale dagaanduiding 

• Magneet- en prikborden 

• Levensboek 

• Mijn leven in kaart 

• Telefoon met voorkeuzetoetsen 
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