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Training gerontopsychiatrie 
in Schuttershof
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De	 complexiteit	 van	 de	 psychogeriatrische	 problematiek	 én	 het	 aantal	 cliënten	 met	 een	 psy-
chiatrische	problematiek	zal	de	komende	jaren	flink	toenemen	als	gevolg	van	kabinetsbeleid	en	ver-
grijzing.	Onbegrepen	gedrag	is	daardoor	aan	de	orde	van	de	dag.	het	is	daarom	van	belang	om	onze	
medewerkers	toe	te	rusten	in	kennis	en	hen	te	faciliteren	in	het	omgaan	met	onbegrepen	gedrag. 

In	Schuttershof	zijn	72	medewerkers	(niveau	3	&	4	
en	 alle	 zorgmanagers)	 door	 BTSG	 (opleider	 en	
	trainer	binnen	de	ouderenzorg)	6	dagdelen	getraind 
met	als	resultaat	dat	de	medewerker:
•	 inzicht	 heeft	 gekregen	 in	 de	 achtergronden	 en	 
	 het	 ontstaan	 van	 onbegrepen	 (gerontopsychia- 
	 trisch)	gedrag;	
•	 in	staat	is	om	vroegtijdig	signalen	te	herkennen	 
	 en	 proactief	 te	 handelen	 om	 escalatie	 van	 het	 
	 gedrag	te	kunnen	voorkomen;
•	 in	 staat	 is	 om	 bij	 bepaalde	 bewoners/gedra- 
	 gingen	 het	 gedrag	 te	 begrenzen	 en	 dit	 ook	 
	 daadwerkelijk	te	doen;
•	 zich	bewust	is	van	eigen	houding;
•	 	zich	 bewust	 is	 van	 de	 communicatie	 met	 de	
bewoner;

•	 in	staat	is	onderlinge	samenwerking	aan	te	gaan	 
	 en	 zich	 bewust	 te	 zijn	 van	 de	 noodzakelijke	 
	 afstemming	in	de	omgang	met	de	bewoner.

In	 het	 najaar	 van	 2018	 volgt	 het	 tweede	 traject	 
waar	nog	48	medewerkers	 (niveau	3	en	4)	 	aan	
deze	 training	 gaan	 beginnen.	 In	 2019	 komt	 er	 
een	 aanbod	 voor	 alle	 overige	 medewerkers	 
van	Schuttershof.

Cursist Dennis Smeets blikt terug:

“Mijn naam is Dennis Smeets en ik ben 12 jaar werk - 
zaam voor Cicero Zorggroep als verzorgende IG. Op dit  
moment ben ik 5 jaar werkzaam op afdeling De Linde bij  
Schuttershof. De scholing is niet alleen voor de medewer-
kers van de PG-afdeling, maar ook voor de medewerkers 
van de somatische afdelingen omdat zij ook steeds vaker 
te maken krijgen met bewoners met dementie en een 
 psychiatrische aandoening.
De scholing sprak me erg aan omdat er altijd situaties in de 
zorg zijn waar je als verzorgende tegenaan loopt in de 
omgang met bewoners van een PG-afdeling. We hebben in 
de cursus geleerd wat voor extra’s we deze bewoners kun-
nen bieden vooral in een tijd waar de werkdruk erg hoog is 
en ‘papierwerk’ een te belangrijke plek heeft ingenomen.  
De docent stelde zich de eerste lesdag voor en kwam 
 meteen met een heel herkenbaar praktijkvoorbeeld. Het 
was de beschrijving van het gevoel van de bewoner met 
dementie en een psychiatrische aandoening. Wat voor ons 
vanzelfsprekend lijkt, is voor hen helemaal niet vanzelf-
sprekend. Het is voor mij bijvoorbeeld de normaalste zaak 
van de wereld om een kamer binnen te lopen en de 
 bewoner te begroeten, want ik ken alle bewoners heel 
goed. Maar het punt is dat wij aannemen dat deze 
 bewoners ons ook nog herkennen. Dit hoeft dus niet het 
geval te zijn. Bewoners reageren op mijn begroeting en 
groeten terug, maar zij herkennen mij niet. Want hoe vaak 
de bewoners mij ook gezien hebben, door het ziektebeeld 
zijn ze me ook het volgende moment, dag of week weer 
vergeten en ben ik gewoon een vreemde voor ze. 
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Wat ik met name erg prettig vond, is dat de lessen bestaan 
uit theorie, afgewisseld met oefeningen die we in de groep 
moesten doen en opdrachten die we moesten uitvoeren  
op de afdeling. De docent speelde op Oscarwaardig niveau 
fictieve bewoners na en liet zien hoe zij zich kunnen 
 gedragen en kunnen reageren op bepaalde situaties.  
Zij gaf vervolgens ook tips en adviezen hoe we hiermee  
om kunnen gaan. 
De anatomie van de hersenen werd besproken. Reacties en 
denkwijzen van bewoners  werden heel duidelijk. Hoe het 
komt dat de bewoners kunnen reageren op bepaalde 
 situaties als heftig, impulsief en ondoordacht. Waarom zij  
snel verdrietig of net erg agressief worden. Hoe het brein 
van gezonde mensen werkt in tegenstelling tot mensen  
die ziek zijn. Ook het onbegrepen gedrag valt hieronder. 
Daarbij werden de verschillende vormen van dementie  
en de bijbehorende symptomen duidelijk besproken.  
Ook kwamen depressie, persoonlijkheidsstoornissen, met 
de nodige vormen van gedrag, aan bod.
De opdrachten in de groep waren heel leerzaam. Bijvoorbeeld: 
de groep werd verdeeld in tweetallen. De ene groep kreeg 
de  opdracht om vragen te stellen. De andere groep moest 
10 seconden wachten met antwoord geven. Bij de uitvoe-
ring merkte je dat de personen die de vragen moesten 
stellen al na 2 à 3 seconden de vraag nog eens herhaalden 
of al meteen vroegen waarom wij zolang moesten denken 
over een simpele vraag. De oefening maakte ons duidelijk 
hoe het brein van een bewoner met zo’n ziektebeeld werkt 
en waarom zij vaak langer nodig hebben om een vraag tot 
zich te nemen en een antwoord te geven. 
Een ander confronterend voorbeeld: ga naast een bewoner 
zitten die op een rustig plekje in de woonkamer zit. Doe dan 
eens je ogen dicht. Luister eens wat je allemaal hoort op de 
afdeling. Terwijl wij vaak denken dat deze plek rustig is, bleek 
dat helemaal niet zo te zijn. De plekjes waarvan wij denken 
dat ze prikkel-arm zijn, zijn dit dus in werkelijkheid niet. 
Op een van de filmpjes die werden vertoond zagen we een 
bewoner die al een hele tijd niet meer gereageerd had op 
vragen en contact. Uit onderzoek naar zijn levensgeschie-
denis bleek dat deze bewoner vroeger veel van blues 
muziek hield. In het filmpje kreeg hij een via een kop-
telefoon blues muziek te horen. De bewoner ging bewegen 
op het ritme, ging meezingen en reageerde weer op het 
personeel en beantwoordde zelfs weer vragen waardoor 
weer hele gesprekken gevoerd konden worden. Mooi om 
te zien!
Een collega heeft dit op de afdeling gedaan met een 
 bewoner die erg rustig is, niet altijd reageert op vragen  
en niet vaak lacht. De bewoner heeft vroeger in Brazilië 
gewoond en er werd dus Braziliaanse muziek opgezet.  
Zij begon te lachen en genoot duidelijk van de muziek. 
Dit zijn hele mooie situaties, dat is de kracht van deze 
 scholing. Het geeft ons inzichten in de mogelijkheden en 
maakt ons nieuwsgierig om naar deze mogelijkheden te 
gaan zoeken en toe te passen.
We hebben veel ideeën opgedaan en flink gebrainstormd. 
Hierdoor zie je wat deze cursus voor impact heeft en 
waarom dit een cursus is die niet alleen voor een select 
groepje gegeven moet worden maar voor  iedereen die in 
de zorg werkt met bewoners met deze ziektebeelden.
Het is wel de moeite waard om op de afdeling te bespreken 
en te bekijken hoe verbeteringen toegepast kunnen 
 worden. Het is belangrijk bij iedere cliënt te bekijken en  
uit te proberen wat wel en wat niet werkt. En dit dan te 
gaan aanpassen in de manier van omgang om zorg op 
maat te realiseren.”

Dennis Smeets

Thuiszorg is meer 
dan alleen zorg 
verlenen
Nadine	 rütten,	 verzor-
gende	 IG	 van	 Cicero	
thuis	in	de	wijk	heerlen	
centrum	 schrijft	 iedere	
editie	 van	 de	 Cicerone	
over	de	veelzijdige	werk-
zaamheden	 bij	 Cicero	
thuis.	
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Kortom:	Laten	we	er	met	elkaar	voor	 zorgen	
dat	 we	 alert	 blijven	 op	 welke	 verandering	 
dan	 ook,	 blijven	 signaleren	 en	 rapporteren,	
zodat	 onze	 cliënten	 de	 zorg	 krijgen	 die	 ze	
nodig	 	hebben	en	 verdienen.	Daarmee	bedoel	
ik		uiteraard	niet	alleen	‘het	wesje’.

“Heel	 vaak	 wordt	 de	 thuiszorg	 gezien	 als	 ‘die	
meadjes	wat	mich	komme	wesje’.

Maar	 is	het	niet	 zo	dat	de	 thuiszorg	veel	meer	 is	
dan	dat?	Is	het	niet	zo	dat	juist	wij	in	veel	situaties	
dat	 extra	 paar	 ogen	 zijn	 van	 bijvoorbeeld	 een	
	huisarts?	Wat	 begint	met	 een	 simpele	 zorgvraag	
als	 ‘ondersteunen	bij	de	ADL’	kan	uitlopen	 in	 iets	
heel	complex.

Wij	als	thuiszorg	zijn	soms	veel	meer	betrokken	bij	
een	cliënt	dan	misschien	wel	een	eigen	familielid,	
laat	 staan	 een	 behandelend	 arts.	 Er	 zijn	 cliënten	
waar	wij	zelfs	meer	dan	twee	keer	per	dag	komen.	

Nu	we	 al	 geruime	 tijd	 bezig	 zijn	met	 wijkgericht	
werken,	 merk	 je	 dat	 de	 lijnen	 een	 stuk	 korter	 
zijn	 geworden.	 Huisartsen	 en	 andere	 disciplines	 
weten	 ons	 vaak	 veel	 sneller	 te	 vinden,	 mede	 
door	 ons	 eigen	 wijktelefoonnummer.	 Hierdoor	 is	
er	ook	meer	ruimte	voor	overleg.	Want	uiteindelijk	 
willen	 we	 allemaal	 het	 beste	 voor	 de	 cliënt	 en	
	hebben	we	allemaal	hetzelfde	doel	voor	ogen.”


