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Tips & Tricks pagina’s
Samenwerking en ondersteuning met en van een persoon met dementie.
Binnen de gezondheids- en welzijnssector wordt steeds meer erkend dat goede en kwalitatief
hoogstaande zorg moet worden ontwikkeld en geïmplementeerd rond de concrete behoeften en
wensen van de persoon die zorg nodig heeft. Hoe de persoon zelf met zijn gezondheid en ziekte omgaat
en hoe de omgeving (familie, buren en vrienden) daarbij betrokken is.
Familieleden en andere (professionele) zorgverleners bieden op allerlei manieren zorg en
ondersteuning en hebben veel kennis over de persoon die leeft met dementie. Samenwerken is dan
ook een logische stap. Goede samenwerking met de persoon met dementie en de naaste familie levert
meer betrokkenheid, meer mogelijkheden en meer arbeidsvreugde op voor zorgverleners,
maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.
In de behoefteanalyse uitten familieleden hun wens voor meer erkenning in hun rol als mantelzorger,
maar ook voor de persoon die dementie heeft: deze persoon leren kennen en oog hebben voor
persoonlijke behoeften. Meer kennis over lokale ondersteuningsmogelijkheden en informatie over
dementie in het algemeen werd ook genoemd.
Gebaseerd op deze wensen, worden op de volgende pagina's nuttige tips gegeven over hoe de
gemeenschap kan worden betrokken en hoe de interactie en samenwerking met de betrokken partijen
rond de persoon met dementie kan worden verbeterd. Nog meer informatie is in het volledige
document te lezen.

❖ Praktische tips voor zorgverleners in hun dagelijkse interactie met mantelzorgers om een
goede samenwerking te bevorderen.

❖ Hoe help je een mantelzorger van iemand met dementie. Praktische tips over het bieden
van hulp en steun om te voorkomen dat de mantelzorger overbelast raakt.

❖ Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de steun en zorg van mensen met dementie en hun
mantelzorgers. Praktische tips om vrijwilligers te werven.

❖ Je vrijwilligers tevreden en betrokken houden zodat ze bij je organisatie blijven is een
constant proces. Praktische tips om je vrijwilligers te behouden.
❖ De studenten van vandaag zijn de zorg- en welzijnsprofessionals van de toekomst.
Praktische tips om studenten hierop voor te bereiden.

❖ Betrekken van de gemeenschap. Praktische tips om mensen te inspireren positieve
veranderingen in hun gemeenschap teweeg te brengen.

❖ Informatie over wat het ‘omarmen van dementie’ in een gemeenschap betekent en aan
welke punten en acties je kunt denken om dit te bereiken.

❖ Sociaal plan: wie is wie in je buurt en voor de persoon met dementie. Maak je eigen
overzicht voor je netwerk en ondersteuning. (+ een blanco exemplaar om zelf in te vullen).
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Communicatie & Interactie

Doen
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Doen: eenvoudige woorden en korte zinnen gebruiken
Doen: voldoende tijd geven voor een antwoord
Doen: goed luisteren en maak oogcontact
Doen: op ooghoogte praten
Doen: wees geduldig, flexibel, vrolijk en geruststellend
Doen: de persoon in het gesprek betrekken
Doen: de persoon behandelen als de volwassene die hij of zij is
Doen: wees gevoelig voor de omgeving
Doen: richt op mogelijkheden
Doen: zorg voor aanmoediging
Doen: afleiding gebruiken als een hulpmiddel
Doen: leer over het verleden van de persoon
Doen: reageer op de gevoelens van de persoon in plaats van op de
woorden

Vergeet dementie, onthou mens

Communicatie & Interactie

Niet doen
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Niet: oneens zijn, argumenteren of corrigeren. Ga niet in discussie
Niet: vragen stellen die afhangen van iemands geheugen
Niet: negatieve lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen gebruiken
Niet: iemand als een kind behandelen
Niet: ervan uitgaan dat de persoon met dementie het niet begrijpt
Niet: een gesprek voeren in een lawaaierige omgeving
Niet: focussen op onmogelijkheden
Niet: praten ‘over’ of negeren van de persoon met dementie
Niet: ervan uit gaan dat elke persoon met dementie hetzelfde is
Niet: in hun persoonlijke ruimte komen maar ook niet bang zijn
voor aanraking
❖ Niet: dingen persoonlijk opvatten

Vergeet dementie, onthou mens

