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BPSD staat voor Behavioral and Psychological Syptoms of Dementia, in het Nederlands; gedrags- en 

psychologische symptomen van dementie. 

Veel voorkomende symptomen zijn:  

 Desoriëntatie in tijd, plaats en persoon  

 Decorumverlies 

 Het gebrek aan ziekte inzicht  

Onder BPSD worden ook gedragsproblemen gerekend, zoals: 

 apathie  

 onrust 

 agressie 

 dwalen 

 agitatie 

 claimend gedrag 

Is probleemgedrag te voorkomen? 

Enerzijds kunnen we deze vraag met ‘nee’ beantwoorden, omdat het probleemgedrag vaak juist de reden 

voor een opname in een instelling is. Probleemgedrag is dan inherent aan de ziekte en de belasting voor 

mantelzorgers is bijvoorbeeld te groot geworden.  

Toch is ook het antwoord ‘ja’ van toepassing: het ontstaan of blijven bestaan van probleemgedrag is 

namelijk meestal wél te beïnvloeden. Daarvoor zijn aangrijpingspunten te vinden in de omgeving van de 

cliënt.  

Deze omgeving kunnen we onderscheiden in de fysieke en de sociale omgeving. De fysieke omgeving 

wordt gevormd door het gebouw, de ligging, de ruimtelijke indeling en de inrichting. De invulling die een 

instelling aan de huisvesting geeft, moet gebaseerd zijn op een duidelijke zorgvisie. De fysieke omgeving 

wordt in belangrijke mate bepaald door het instellingsbeleid.  

Daarnaast is er de sociale omgeving, gevormd door medewerkers, familie, medecliënten en vrijwilligers. 

Medewerkers en cliënten beïnvloeden elkaar wederzijds. Vooral de medewerkers die direct bij de 

dagelijkse zorg en activiteiten zijn betrokken, moeten adequate kennis en vaardigheden hebben om 

probleemgedrag te kunnen herkennen, observeren, rapporteren en hanteren.  
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Door de sociale en fysieke omgeving aan te passen aan de mogelijkheden en behoeften van de cliënt, is al 

veel aan probleemgedrag te doen. Zo kan het multidisciplinaire zorgteam bijvoorbeeld voorkomen dat 

een cliënt overbelast raakt door voortdurende prikkels, of voorkomen dat zij in situaties terechtkomt 

waarmee ze niet weet om te gaan.  

Een omgeving die lage eisen stelt aan de cliënt kan beperkingen compenseren, de psychische belasting 

verminderen en onafhankelijk functioneren bij de cliënt bevorderen. Anneke van der Plaats vat het samen 

in het boekje “de wondere wereld van dementie” met de volgende stelling: De omgeving van 

dementerende ouderen herkenbaar maken. 

Bron: Verenso; richtlijn probleemgedrag 

BTSG is gespecialiseerd in de ouderenzorg en ontwikkelt veel trainingen op het gebied van gerontologie. 

Kijk bijvoorbeeld naar onze training ‘GVP-expert’ welke op 25 september start. De inhoud bestaat onder 

andere uit verdieping in het omgaan met probleemgedrag, casemanagement, diverse gespreksmodellen 

en coaching vaardigheden. 

 


