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Persoonlijkheidsstoornissen  

 

 
 

Bekijk het filmpje ‘Persoonlijkheidsstoornissen’ op de BTSG site. 

Klik op de opleiding GVP 

Log in met het wachtwoord: GVPopleidingen 

Ga naar lesdag 4 

 
 

Kenmerkend voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis is dat zij hun gedrag zelf niet als een 

probleem ervaren. Daardoor zullen zij ook geen hulp vragen. Maar de omgeving (familieleden, 

medewerkers) ondervindt wel moeilijkheden in de omgang met deze personen. Het is lastig om de 

juiste ‘gebruiksaanwijzing’ te vinden. We spreken van een persoonlijkheidsstoornis als er sprake is van 

‘een star patroon van gedrag, denken, sociaal functioneren en emotionele reacties’ in allerlei situaties.  

Oorzaken 

Een persoonlijkheidsstoornis ontstaat in de vroege volwassenheid. Bij het ontstaan is sprake van een 

wisselwerking tussen erfelijke factoren en omgevingsinvloeden. Onder omgevingsinvloeden vallen 

opvoeding en levensgebeurtenissen. Vooral gebeurtenissen in de kindertijd en de jeugd spelen een 

belangrijke rol maar ook maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de crisistijd in de jaren dertig en de 

Tweede Wereldoorlog.. Gedurende het leven doen zich stress veroorzakende gebeurtenissen voor 

waarbij een beroep wordt gedaan op oplossingsstrategieën. Bij mensen met een 

persoonlijkheidsstoornis zijn deze strategieën vaak star en onlogisch; zij schieten tekort om goed om 

te gaan met stressvolle gebeurtenissen. Belangrijke stressoren bij cliënten zijn lichamelijke 

achteruitgang, verlies van naasten en verlies van zelfstandigheid. Cliënten met een 

persoonlijkheidsstoornis ondervinden hierbij extra moeilijkheden en dit kan weer leiden tot een 

psychische ziekte, zoals een depressie of een angststoornis. 

Behandeling 

Er zijn medicamenteuze behandelingen, maar er bestaat geen pil tegen persoonlijkheidsstoornis. Wel 

kunnen bepaalde medicijnen soms de scherpe kantjes van het karakter iets verminderen.  

Psychotherapie met het accent op verandering van persoonlijkheid lijkt bij cliënten met een 

persoonlijkheidsstoornis is moeilijk te realiseren. Dat komt doordat een eventuele geestelijke 

(cognitieve) achteruitgang, ernstige somatische aandoeningen, een levenslang onvermogen om 

onaangename feiten te accepteren en gebrekkige relaties met anderen psychotherapie bemoeilijken.  

 

Vaak wordt gebruik gemaakt van het leren hanteren van vaste dagstructuren en activiteiten en het 

aanleren van bepaalde gedragingen via gedragstherapeutische principes. De omgeving speelt hierin 

een belangrijke rol. 

Er wordt onderscheid tussen tien verschillende persoonlijkheidsstoornissen, onderverdeeld in drie 

groepen. 

 

Groep A: ‘Het vreemde of bizarre cluster’ 

Het voornaamste kenmerk bij deze persoonlijkheidsstoornis is dat de persoon zich snel terugtrekt en 

er een aparte levensstijl met rare gewoontes op na houdt. Men is niet of nauwelijks in staat om zich 

aan te passen aan de omgeving. Onder dit cluster vallen drie persoonlijkheidsstoornissen:  
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 De paranoïde persoonlijkheidsstoornis 

Deze mensen trekken zich terug in hun eigen wereld en proberen zich met alle geweld te 

beschermen tegen de, door hen als boosaardig en bedreigend beleefde, buitenwereld. Zij zijn 

continu op hun hoede. Contact met anderen wordt vaak afgehouden. Zij komen vooral in 

moeilijkheden als door lichamelijk en geestelijke achteruitgang de zelfzorg afneemt. Zij zijn dan 

vaak afhoudend jegens hulpverleners en het vergt dan ook veel geduld en tact om enig 

vertrouwen te winnen. 

 

 De schizoïde persoonlijkheidsstoornis 

De kenmerken van deze persoonlijkheidsstoornis komen overeen met die van een kluizenaar. De 

persoon is niet geïnteresseerd in de buitenwereld of in de moderne tijd. In het contact komen 

deze mensen emotioneel vlak over, maar zijn doorgaans niet somber. De behoefte aan menselijk 

contact is er niet en bij het ouder worden willen men zolang mogelijk geïsoleerd blijven wonen. 

Je doet de persoon geen plezier met een dagopvang of opname in een intramurale setting. 

 

 De schizotypische persoonlijkheidsstoornis 

Deze mensen vluchten uit de realiteit naar een eigen magische wereld. Zij komen in het contact 

eigenaardig over en zijn vaak vreemd gekleed. Anderen laten zij niet toe tot hun eigen wereld en 

zij zullen een ander ook niet om hulp vragen.  

Tijdens het ouder worden kan, door vergeetachtigheid en het afnemen van de werking van de 

zintuigen, het magisch denken omslaan in psychotisch gedrag. 

 

Tips voor de omgang met mensen uit groep A 

Deze mensen zijn het liefst op zichzelf en kunnen zich in een zorginstelling slecht aanpassen. Dit 

leidt veelal tot gedragsproblemen. Bij opname moet rekening worden gehouden met de behoefte 

aan privacy van deze cliënten en het in acht te nemen van voldoende emotionele afstand. 

Niet doen 

 Een emotionele band opbouwen en 

beginnen over gevoelens. 

 Motiveren voor sociale activiteiten in 

groepen of een dagopvang. 

 Meegaan in fantasieën of irreële gedachten 

zoals ‘de wereld is slecht en niemand is te 

vertrouwen’. 

 Het onverschillige, depressief ogende 

gedrag door bijvoorbeeld activering 

proberen tegen te gaan. 

 Doorbreken van bepaalde rituelen, zoals 

specifieke handelingen rondom het opstaan, 

eten en naar bed gaan. 

Wel doen 

 Zakelijke, afstandelijke houding aannemen 

met aandacht voor praktische thema’s. 

 Motiveren voor individuele activiteit, zoals 

lezen, schilderen of wandelen. 

 Voorzichtige fantasieën of irreële 

gedachten bijstellen door de opmerking 

‘denkt u echt dat alle mensen op deze 

wereld niet te vertrouwen zijn?’ 

 Het onverschillige gedrag accepteren; het is 

onderdeel van de persoonlijkheid. 

 Rituelen zoveel mogelijk handhaven en 

waar nodig stimuleren; dit kan 

angstverminderend werken. 
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Groep B: ‘Het labiele, dramatisch en expressieve cluster’ 

Het gedrag kenmerkt zich door wispelturigheid, impulsiviteit, het vragen om hulp en gezelschap – om 

die vervolgens weer af te wijzen. Labiliteit, impulsiviteit en emotionaliteit voeren de boventoon in het 

gedrag. Onder dit cluster vallen vier persoonlijkheidsstoornissen: 

 

 De antisociale persoonlijkheidsstoornis  

Deze mensen, ook wel psychopaten genoemd, handelen veelal gewetenloos. Zij slaan geen acht 

op de rechten van anderen en schenden deze zonder aarzelen als het hun eigen belang dient. Ze 

zijn agressief en manipulatief en vervallen vaak in crimineel gedrag. Met het ouder worden neemt 

het roekeloze en impulsieve gedrag, door lichamelijke achteruitgang en andere verouderings-

processen, af. In de praktijk komt dit afwijkende gedrag anders tot uiting. Bijvoorbeeld minder 

fysieke maar meer verbale, indirecte agressie (Per ongeluk' met de scootmobiel over iemands 

voeten rijden) en uitspeelgedrag. Deze cliënten hebben ervaring in het creëren van verwarring - 

en onrust - in hun omgeving. Goede onderlinge communicatie tussen mantelzorg en 

hulpverleners is dan ook erg belangrijk om gedragsproblemen te kunnen hanteren.  

 

 De narcistische persoonlijkheidsstoornis 

De narcist is 'verliefd op zichzelf', kent zichzelf bijzondere gaven toe en gaat er vanuit dat 

iedereen hem of haar aanbidt. In het contact komen deze mensen arrogant en zelfzuchtig over; 

zij hebben een gebrek aan inlevingsvermogen ten opzichte van anderen. Het ouder worden 

ervaren zij als bijzonder moeilijk. Zo tast de lichamelijke achteruitgang het ego van de narcist 

flink aan. Dit kan leiden tot gevoel van leegte. 

 

 De borderline persoonlijkheidsstoornis  

Iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis is wispelturig, impulsief en erg labiel: sterk 

wisselende emoties. Het contact met de omgeving wordt gekenmerkt door het voortdurend 

aantrekken en weer afstoten van anderen. Mensen met deze stoornis kunnen niet met en niet 

zonder een ander leven en zijn tevens heel bang in de steek gelaten te worden. Bij afwijzing 

kunnen ze zichzelf beschadigen, dreigen met zelfmoord of overmatig alcohol of drugs gaan 

gebruiken. Voor de omgeving is het erg moeilijk hiermee om te gaan. Daarbij komt dat deze 

cliënten nogal eens de neiging hebben mensen tegen elkaar uit te spelen. Zie ook de tekst 

verderop. 

 

 De theatrale persoonlijkheidsstoornis  

Mensen met een theatrale persoonlijkheidsstoornis staan graag in het middelpunt van de 

belangstelling en vestigen veelal door middel van hun uiterlijk de aandacht op zich. Hierdoor zijn 

het oppervlakkige mensen, die veel waarde hechten aan uiterlijke zaken en veelal de schone 

schijn ophouden. Verder uiten zij hun emoties dikwijls op een dramatische, theatrale manier. Ook 

zijn zij gemakkelijk te beïnvloeden door hun omgeving en kunnen zij soms ietwat kinderlijk 

overkomen in het contact. Door ouderdom ervaren zij door hun afnemende lichamelijke 

aantrekkelijkheid als problematisch. Aandacht vragen wordt dan ook vaak vervangen door het 

uitvergroten van lichamelijke gebreken. Claimend en aandacht vragend gedrag voor allerlei vage 

lichamelijke klachten komt meer centraal te staan.  
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Tips voor de omgang met mensen uit cluster B 

Niet doen 

 Direct vriendschappelijk banden 

aanknopen en meegaan in 

wisselende stemmingen. 

 Uitgebreid op alle klachten ingaan 

en direct een arts inschakelen. 

 Uitingen van trots de kop 

indrukken. 

 Al het aandacht vragende, 

claimende gedrag negeren. 

 Meegaan in uitspeelgedrag. 

 Iemand een uitzonderingspositie 

geven. 

 Tegen onredelijke verzoeken en 

opvattingen ingaan. 

 Proberen de problemen allemaal 

zelf op te lossen. 

Wel doen 

 Professionele afstand bewaren en een neutrale, 

stabiele en zelfverzekerde houding aannemen. 

 Klachten series nemen, geruststellen en zonodig een 

arts inschakelen. 

 Complimentjes geven en oprechte bewondering uiten 

bij positieve gebeurtenissen of creatieve uitingen. 

 Klachten beluisteren, maar je realiseren dat deze 

mogelijk het gevolg zijn van ontevredenheid. 

 Aandacht structureren op vaste momenten met vaste 

personen. 

 Laten merken dat iemand bijzonder mag en kan zijn, 

maar zich wel moet houden een de algemene 

afspraken. 

 Discussie vermijden en de strijd niet aangaan, tenzij 

dit echt noodzakelijk is; ruimtelaten voor een 

humoristische invalshoek. 

 

Groep C: ‘Het angstige nerveuze cluster’ 

Mensen die hieronder vallen, maken zich voortdurend zorgen en proberen zich aan regels te houden. 

Zij willen niet opvallen en zijn voortdurend bezig het anderen naar de zin te maken. Zij vertonen het 

meest aangepaste gedrag en hebben inzicht in hun eigen functioneren. 

Onder dit cluster vallen drie persoonlijkheidsstoornissen: 

 

 De afhankelijke persoonlijkheidsstoornis  

Zij vinden het moeilijk een eigen mening te vormen en voor zichzelf op te komen. Zij doen alles 

om niet afgewezen te worden en stellen zich naar anderen dienstbaar op. Zij hopen hierdoor dat 

de ander altijd bij hen blijft en beslissingen voor hen neemt. Veroudering ervaren zij als lastig 

door het overlijden van naasten op wie men kan steunen. Ze maken dankbaar gebruik van alle 

mogelijkheden van begeleiding en ondersteuning en tonen nogal eens claimend gedrag.  

 

 De ontwijkende persoonlijkheidsstoornis 

Zij willen geaccepteerd worden door anderen... maar zijn zó bang om afgewezen te worden dat 

ze het contact met anderen niet aandurven. Zij zoeken onopvallend aansluiting bij anderen, 

ontwijken discussies of conflicten en proberen altijd de lieve vrede te bewaren. Vooral sociale 

situaties gaan ze liever uit de weg. Gevoelens van minderwaardigheid spelen een belangrijke rol. 

Deze cliënten doen niet snel een beroep op anderen, doordat ze de problemen niet onder ogen 

zien en te verlegen zijn.  

 

 De obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis 

Orde, netheid, punctualiteit en zuinigheid zijn kenmerkend voor deze groep. Perfectionisme, en 

normen en waarden vinden zij heel belangrijk. Daarom zijn ze betrouwbaar, maar ook inflexibel 

en star en moeilijk om mee samen te werken. Op latere leeftijd zijn zij vaak bang voor 

controleverlies over lichaam en geest en hebben zij veel moeite met veranderingen. 
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Tips voor de omgang met mensen uit cluster C 

Niet doen 

 Te veel verantwoordelijkheid overnemen. 

 Gewoontes en regels veranderen. 

 De kritische kijk van de cliënt op zichzelf 

bevestigen. 

 Willekeurige afspraken maken. 

 Nadruk leggen op iemand creatieve 

vermogens. 

Wel doen 

 Kleine stapjes zetten. 

 Zoveel mogelijk de controle bij de 

betrokkene laten. 

 Zelfvertrouwen geven door nadruk te 

leggen op positieve eigenschappen. 

 Afspraken zoveel mogelijk op vaste dagen 

en tijdstippen, zelf stipt en correct zijn. 
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Angststoornissen 

 

Angst is een pijnlijk gevoel van onbehagen en van een mogelijk dreigend gevaar. Als de omgeving 

geen aanleiding geeft voor angst, spreekt met van een angststoornis. 

Iedereen is wel eens angstig. Maar bij een angststoornis is die angst ongegrond: de omstandigheden 

vormen geen aanleiding voor de angst. Door een angststoornis gaat men op den duur doodgewone 

situaties vermijden. Een normaal leven leiden wordt dan moeilijk. De gevolgen van een angststoornis 

kunnen zeer ernstig zijn (zoals vereenzaming en alcoholmisbruik), ook voor partner/familieleden. 

De term angststoornis is een verzamelnaam. De meest voorkomende vormen van angststoornissen 

zijn: 

 Paniekstoornis: een onverwachte aanval van een steeds terugkerende, overweldigende angst. 

 Fobie: een angst voor een specifiek object of een specifieke situatie. 

 Gegeneraliseerde angst: een voortdurende angst die het leven beheerst. 

 

Een posttraumatische stress-stoornis  is een psychische reactie op een schokkende en 

levensbedreigende ervaring (natuurramp, beroving, zien van mensen die ernstig gewond zijn, 

verkrachting etc.) die gepaard ging met intense angst, onmacht en afschuw. De reactie kan het gevolg 

zijn van een eenmalige ervaring maar ook van langdurige steeds herhalende ervaringen zoals bij 

oorlogsslachtoffers. 

 

Psychose 

 
 

Bekijk de animatie over psychoses 

 

 
 

Een psychose is een psychiatrische aandoening waarbij iemand het normale contact met onze 

werkelijkheid kwijt is. Iemand kan erg in de war en angstig zijn, last hebben van hallucinaties en/of 

waandenkbeelden hebben.  

 Wanen zijn overtuigingen die niet op de werkelijkheid zijn gebaseerd, maar waarin iemand 

heel sterk gelooft. Meestal neemt de persoon zelf een belangrijke plaats in bij deze 

waandenkbeelden. Zo kunnen mensen ervan overtuigd raken, dat zij een belangrijke taak 

hebben te vervullen. Sommige gedachten zijn beangstigend. Iemand kan denken dat anderen 

kwaad willen doen, of het eten vergiftigen. 

 

 Hallucinaties zijn 'zinsbegoochelingen': iemand hoort, ziet, voelt, ruikt of proeft dingen die 

anderen niet waarnemen. Het horen van stemmen is de meest voorkomende hallucinatie. 

Vaak hebben deze stemmen een onprettig karakter. Ze geven bijvoorbeeld commentaar op 

het doen en laten van iemand. Soms geven ze opdrachten waar iemand zich moeilijk aan kan 

onttrekken. Sommige mensen vergelijken psychotische belevingen met dromen. De 

droomwereld is echter realiteit geworden. 
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Concentreren is onmogelijk. Iemand die psychotisch is, is vaak onrustig maar kan op andere 

momenten volkomen uitgeput zijn. Het normale dag- en nachtritme is meestal verstoord en slapen 

lukt slecht. Iemand lijkt alle energie te verliezen en heeft weinig belangstelling voor sociale contacten, 

werk of hobby's. Het vervullen van huishoudelijke taken of zichzelf verzorgen kan een enorme opgave 

zijn. Een psychose kan op zichzelf staan, maar kan ook te maken hebben met een psychiatrische 

ziekte. Zo komen psychoses voor bij de ziekte schizofrenie en bij mensen die manisch depressief zijn. 

Psychotische verschijnselen verschillen van persoon tot persoon en van moment tot moment. De 

belevingen tijdens een psychose worden onder meer bepaald door karakter, achtergrond en cultuur. 

Ook recente gebeurtenissen kunnen van invloed zijn. Een psychose kan enkele uren duren, maar ook 

weken of maanden. 

In principe kan iedereen psychotisch worden. Een enkele keer is er een duidelijke aanleiding, 

bijvoorbeeld een zware operatie of tumor. Meestal is het niet mogelijk om één bepaalde oorzaak aan 

te wijzen, maar gaat het om een samenspel van factoren. Aangenomen wordt dat een zekere erfelijke 

kwetsbaarheid een rol speelt en stress. 

Voortekenen 

Angst, prikkelbaarheid en slaapproblemen kunnen wijzen op een naderende psychose. Deze 

voortekenen verschillen van persoon tot persoon. Bij een eerste psychose kun je ze niet als 

voortekenen aanmerken. Pas achteraf zijn de signalen van de voorfase te herkennen. Hierdoor is het 

soms mogelijk een volgende psychose te zien aankomen. Voorbeelden van signalen die kunnen 

wijzen op een naderende psychose:  

 zich terugtrekken, 

 moeite hebben met concentreren, 

 vergeetachtig of verward zijn, 

 gemakkelijk geïrriteerd of kwaad zijn, 

 somber zijn, zich meer zorgen maken, piekeren, 

 's nachts wakker zijn, overdag slapen, 

 meer of minder zin in eten hebben, 

 minder aandacht voor zelfverzorging hebben, 

 moe en futloos zijn, 

 achterdochtig zijn, 

 meer interesse in geloofszaken, filosofie en paranormale onderwerpen, 

 anders zien, horen en ruiken. 

 

Een psychose kan ook eenmalig voorkomen, of optreden bij andere ziektebeelden zoals manisch-

depressieve stoornis of ernstige depressies. 

Omgang 

Het is belangrijk te beseffen dat iemand in een psychose gedachten, gevoelens en gedrag niet onder 

controle heeft. Tijdens een psychose beseft de cliënt in kwestie meestal niet dat er iets aan de hand is. 

Het heeft geen zin de stemmen of overtuigingen van degene die psychotisch is te ontkennen.  

Probeer je te verplaatsen in de realiteit van de ander en laat dat ook merken. Vraag wat iemand ziet of 

hoort. Ga niet mee in de waan of hallucinatie, maar neem de ander wel serieus. Maak duidelijk dat je 

de zaken anders beleeft. Ga niet in discussie over 'de waarheid'. Hoe moeilijk het ook kan zijn, probeer 

zo rustig mogelijk te reageren. Boosheid en irritatie werken averechts. Het is vaak beter iemand wat 

met rust te laten en zijn eigen gang te laten gaan..  

 

file:///N:/site%20april%202003/infobulletin/manisch-depressief/manisch-depressief-wat-is.html
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Schizofrenie 

 
 

Bekijk de animatie over schizofrenie 

 

 
 

Schizofrenie kenmerkt zich in bijna alle gevallen door het optreden van psychoses. Dit zijn perioden 

waarin het contact met de realiteit ernstig is verstoord. 

Niet iedereen die een psychose doormaakt, heeft schizofrenie. Daarvan spreken we pas als de 

psychose lang duurt of vaker optreedt en de persoon in de tussenliggende tijd niet goed functioneert. 

Schizofrenie gaat vaak gepaard met een achteruitgang in het functioneren.  

 

Mensen met schizofrenie hebben geen meerdere persoonlijkheden. Het woord schizofrenie komt uit 

het Grieks en betekent 'gespleten geest'. Hierdoor verwarren mensen het wel eens met MPS 

(meervoudige persoonlijkheidsstoornis, tegenwoordig ook wel dissociatieve stoornis genoemd). 

De meest voorkomende symptomen zijn: 

 hallucinaties,  

 wanen,  

verward denken,  

 het ontbreken van energie,  

 vervlakking van gevoelens,  

 weinig initiatief nemen,  

 terugtrekken uit sociale contacten en minder concentratievermogen. 

 

Men gaat ervan uit dat de kwetsbaarheid voor schizofrenie grotendeels genetisch is bepaald en dus al 

bij de geboorte aanwezig is. Het is bekend dat een stoornis in bepaalde chemische stoffen in de 

hersenen medeverantwoordelijk is voor de verstoorde verwerking van informatie. Onderzoeken 

hebben ook veranderingen aangetoond in de hersenen van mensen met schizofrenie. Maar of iemand 

met een aanleg de ziekte ook daadwerkelijk ontwikkelt, hangt af van de vraag hoe de rest van zijn 

leven verloopt. Samengevat: hoe meer blootstelling aan stress, drugs en andere zogeheten 

omgevingsfactoren, des te groter de kans dat de genetische kwetsbaarheid voor schizofrenie zich 

daadwerkelijk zal uiten. 

 

Omgang en behandeling 

Medicijnen zijn een belangrijk, onmisbaar onderdeel van de behandeling. Antipsychotica verminderen 

de psychotische verschijnselen. Ze worden vaak al voorgeschreven voor er een diagnose gesteld is, 

om de psychose zo snel mogelijk te laten verdwijnen. Daarna is het belangrijk zo zorgvuldig mogelijk 

uit te proberen welke medicatie, in welke toedieningsvorm voor deze cliënt het beste werkt. 
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Borderline 

 
 

Bekijk het filmpje ‘Bordeline problematiek’ 

 

 
 

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Het is een psychische aandoening waarbij je te maken hebt 

met angst, depressiviteit en in de war zijn. Ooit is de term borderline bedacht als 'grens' tussen 

neurose en psychose. Borderline heeft wel wat symptomen van neurose en psychose, maar verschilt er 

in veel opzichten ook van. Borderline komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. 

 

Oorzaak 

Het is nooit bewezen dat iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis iets traumatisch 

meegemaakt heeft in de vroege jeugd. Maar een hoog percentage meldt wel dat ze bijvoorbeeld zijn 

afgestaan voor adoptie, emotioneel verwaarloosd, mishandeld of seksueel misbruikt zijn. Verder zijn er 

aanwijzingen dat erfelijkheid mogelijk een rol speelt.  

Borderline is mogelijk een gevolg van andere psychische problemen. Het zou bijvoorbeeld voorkomen 

bij mensen die zich erg moeilijk kunnen hechten. Dat komt vaak door een negatief beeld van zichzelf 

en naasten, waardoor ze moeite hebben lange intieme relaties te onderhouden.  

Ook een biologische stoornis zou de oorzaak kunnen zijn van borderline: een stoornis in de 

serotonine-huishouding. Serotonine is een hormoon dat zorgt voor prettige gevoelens. 

 

Symptomen 

Basiskenmerken van een borderline persoonlijkheidsstoornis zijn: 

 Impulsiviteit 

Een cliënt met een borderline persoonlijkheidsstoornis gedraagt zich erg impulsief en overdenkt 

de gevolgen van impulsieve daden niet of te laat. Die impulsiviteit kan extreme vormen 

aannemen. Daardoor heeft iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis neigingen tot 

overmatig alcohol-, drugs- of medicijngebruik, geldverkwisting en eetstoornissen. 

 

 Stemmingswisselingen.  

Iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis kan ineens kwaad worden en van het ene op 

het andere moment heel somber of heel vrolijk zijn. Men voelt zich zelden lang achtereen 

tevreden. Er zijn veel klachten over leegte, verveling en zelfmoordgedachten. Sommigen 

verwonden zichzelf opzettelijk; ze reageren spanning op die manier af op hun lichaam. Dat kan 

zich bijvoorbeeld uiten in krassen of snijden in de huid, zichzelf verbranden met een sigaret of 

zelfs in zelfmoordpogingen. 

 

 Afwezige indruk 

Er kunnen 'dissociatieve verschijnselen' optreden. Dit betekent dat de persoon het gevoel heeft in 

een lichaam te zitten waarbij deze niets voelt, alsof die niet echt bestaat. 
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 Sociale contacten en relaties 

Iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft vaak moeite om contacten te leggen 

en te onderhouden. Ze hebben de neiging om mensen onder te verdelen in ‘goede’ en ‘slechte’ 

en hebben vaak veel heftige relaties die kort duren. Ze kunnen vaak moeilijk tegen alleen zijn wat 

kan samengaan met extreme paniek. 

 

 Psychotische verschijnselen 

In extreme gevallen treden deze op: het horen van stemmen, zien van beelden, overmatige 

achterdocht en in de war zijn. Dit kan een aantal uren tot enkele dagen duren. 

 

Omgang 

 

Geef duidelijk je grenzen aan 

Iemand die last heeft van een borderline persoonlijkheidsstoornis kan in het contact met anderen 

anders reageren dan je misschien zult verwachten. De één kan erg impulsief zijn, de ander heeft last 

van stemmingswisselingen of woede-uitbarstingen en weer een ander kan helemaal in zichzelf 

gekeerd zijn. Dit is best lastig dus geef goed je grenzen aan. Wanneer diegene over jou grenzen 

gaat en jou daarbij betrekt, is het belangrijk om kenbaar te maken dat je hier niet in mee gaat. Bepaal 

je grenzen en maak hier eventueel afspraken over zodat het voor iedereen duidelijk is wat jij 

accepteert. 

 

Houd je aan de afspraken 

Het is belangrijk dat je je ook houdt aan de afspraken die zijn gemaakt zodat je betrouwbaar bent en 

er regelmaat in zit. Dit is voor iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis meestal erg fijn, 

aangezien vertrouwen erg belangrijk voor die persoon. Hij of zij moet op jou kunnen rekenen. 

 

Wees duidelijk 

Geef duidelijk aan wanneer en met wat de persoon met een borderline persoonlijkheidsstoornis bij je 

terecht kan. Deze duidelijkheid is goed voor de persoon en het geeft ook wat meer rust voor jezelf. 
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Manipulatief gedrag 

Manipulatief gedrag kent verschillende verschijningsvormen. Dat kan gaan van het de zin doordrijven, 

handelen uit machteloosheid of emotionele chantage, tot structureel manipulatief gedrag dat zit 

ingebakken in de persoonlijkheid.  

Ouderen vertonen ook vaak manipulatief gedrag, vooral wanneer zij (deels) afhankelijk zijn geworden 

van hun omgeving.  

 

Kenmerken 

 Weinig rekening houden met normen, waarden en gevoelens van de ander; 

 Anderen bespelen of tegen elkaar uitspelen; 

 Proberen een speciale behandeling te krijgen: ‘Weet je wel wie je voor je hebt?’; 

 Op eigen voordeel uitzijn; 

 Claimen, de ander opeisen; 

 Oneerlijk zijn; 

 Dreigen; 

 Niet aan regels houden; 

 Gebruikmaken van de zwakheden van de ander. 

 

Omgang 

De omgangsadviezen  zijn vergelijkbaar met die bij een borderline persoonlijkheidsstoornis: 

 Stel duidelijk uw grenzen en regels en vertel wat de cliënt wel en niet kan verwachten. Houd 

vast aan eigen grenzen. 

 Wees duidelijke en maak eenduidige afspraken. 

 Houd je aan gemaakte afspraken en zorg ook dat al je collega’s zich daaraan houden. 

 

 

Opdracht: Gerontopsychiatrie 

 

 

1. Welke vormen van gerontopsychiatrie komen bij jouw cliënten voor? 

 

2. Wat vind je daarbij moeilijk als het gaat om de omgang? 

 

3. Welke tips heb je voor je collega’s? 
  



 
 

 

14 
 

 
 

 

Enkele begrippen 

 

Klinische geriatrie 

De naam geriatrie komt van het Griekse geron: "oudere" en iatros: "arts". Het medisch specialisme is 

speciaal gericht op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd, vaak een combinatie van 

lichamelijke, psychische en sociale problemen.  

Door de vele en complexe problemen werken klinisch geriaters in een multidisciplinair team met o.a. 

psychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedie, diëtisten maar 

ook geestelijk verzorgers. 

 

Psychogeriatrie  

Het onderdeel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met aandoeningen die gepaard gaan met 

beperkingen van de geestelijke vermogens (psycho) op hogere leeftijd (geriatrie): blijvende / 

toenemende cognitieve beperkingen. 

 

Gerontologie 

De studie van het "ouder worden" in lichamelijk, maatschappelijk en geestelijk opzicht. 

 

Gerontopsychiatrie 

Gerontopsychiatrie houdt zich bezig met psychische stoornissen die na het 65ste levensjaar kunnen 

optreden, zoals angststoornissen, depressie en gedragsstoornissen. Het is dus een vorm van 

psychiatrie, maar dan speciaal voor ouderen. 
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Psychogerontologie 

Tak van wetenschap die de mens in de tweede helft van de levensloop en het proces van het ouder 

worden bestudeert vanuit een psychologisch perspectief. Een groot aantal zaken binnen en buiten het 

individu bepalen de belevingswereld, het gedrag en de mogelijkheden tot functioneren. Hoe ouder de 

mens wordt, des te groter wordt het aantal zaken die van invloed zijn op de ontwikkeling. Zowel de 

vitale (oudere) mens, als het omgaan met achteruitgang en beperkingen die verbonden kunnen zijn 

met ouder worden, worden bestudeert. 

 

Over menselijke ontwikkeling en behoeften 

De hierna volgende benaderingswijzen ‘komen niet uit de lucht vallen’ maar zijn gebaseerd op ideeën 

over de ontwikkeling en behoeften van de mens. Bij mensen met cognitieve of psychiatrische 

problemen verdwijnen deze behoeften niet, maar ze krijgen andere uitingsvormen. In de omgang is 

het belangrijk om de gedachtegang achter een aantal benaderingswijzen te kennen. Een kort 

uitstapje.  

 

De behoeftenhiërarchie van Maslow 

Dit is de meest bekende theorie als het 

gaat om menselijke behoeften. De 

Amerikaanse psycholoog Abraham H. 

Maslow (1908 – 1970, zie foto) zag de 

mens als een uniek gemotiveerd individu 

met een brede waaier aan drijfveren. Elk 

mens streeft naar zelfverwerkelijking of 

zelfontplooiing. Om dit bereiken moeten 

eerste belangrijke (primaire) biologische behoeften 

bevredigd zijn, deze behoeften zijn aangeboren. Als 

deze behoeften vervuld zijn, dan komen ‘hogere’ 

behoeften aan de orde. Op deze wijze ontstond een 

hiërarchie van menselijke behoeften, bekend als de 

Piramide van Maslow (zie illustratie).  

Hij onderscheidt de behoeften:  

  

1. De meest basale behoeften zijn de fysiologische of primaire biologische, zoals voedsel, drinken, 

warmte, zuurstof etc. ‘Primair’ omdat ze te maken hebben met overleven en we om weinig anders 

geven zolang die behoefte niet is bevredigd. 

  

2. Zodra we ons hebben verzekerd van voldoende voedsel en drinken, richten we ons op veiligheid 

en bestaanszekerheid, als beschutting, bescherming, zekerheid en stabiliteit. Komen we in 

onbekende situaties of veranderingen, dan kan innerlijke onrust ontstaan. 

  

3. Wanneer bovenstaande behoeften zijn vervuld, richten we ons op sociale behoeften, door Maslow 

omschreven als de behoefte om bij een groep te horen. Voor een deel is dat ons gezin, maar 

daaronder vallen ook het deelnemen aan clubs en verenigingen. 

  

4. Vervolgens komt het verlangen naar (zelf)waardering en erkenning: 

 

► de behoefte aan zelfwaardering: verlangen naar zelfvertrouwen door waardering voor jezelf, 
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succes, zelfwaardering om wie je bent. Verlangen naar vrijheid, onafhankelijkheid, verlangen een 

individu te zijn en zelfwaardering voor wat je hierin hebt bereikt;  

 

► de behoefte aan erkenning: aanvaarding, erkenning als persoon en op grond van kwaliteiten, 

het verwerven van status, een 'eigen plaats' in de groep op grond van wie je bent. 

  

5. De hoogste staat die een mens kan bereiken is die van zelfverwerkelijking, wanneer aan de 

behoeften aan achting is voldaan en het individu niet langer wordt gedreven door de behoefte om 

zichzelf te bewijzen, voor zichzelf of tegenover anderen. We zijn de persoon die we in aanleg zijn. 

Bij mensen die zichzelf verwezenlijken speelt de behoefte aan zin en doel in hun leven. Zij willen 

dat hun werk, bezigheden en bestaan waarde hebben, een bijdrage voor anderen vormen. Zij 

voelen zich vrij van angst en van de waardering of beoordeling van anderen. Op basis van het 

bereikte zelfvertrouwen realiseren zij wat in ons is, zonder belemmeringen van binnen (in onszelf) 

of van buitenaf. Het is het niveau van de vrije zelfontplooiing. 

 

 
 Website: https://bit.ly/2RaPhn3  

 

Levensloop theorie van Erikson 

Minder bekend maar uitgangspunt van verschillende benaderingswijzen, is de 

levenslooptheorie van Erikson (1902 – 1994, zie illustratie). Volgens deze theorie 

doorloopt een mens tijdens zijn leven bepaalde fases.  

Hij onderscheidt acht fasen. In iedere fase staan we voor bepaalde levenstaken. Het 

resultaat van het doorlopen van elke fase met levenstaak, verschilt van mens tot 

mens en is mede bepalend voor de wijze waarop de volgende fase wordt 

doorlopen. De resultaten van het doorlopen van elke fase zijn van invloed op ons 

gedrag (persoonlijkheid).  

Voorbeeld: Een baby (zuigelingenfase), opgevoed in geborgenheid en veiligheid, ontwikkelt door zijn 

ervaringen ‘vertrouwen’. Later zal deze de omgeving ook met vertrouwen benaderen en beleven. Dit 

in tegenstelling tot de baby die door ervaringen eindigt met een gevoel van wantrouwen. 

 

In de laatste levensfase (late volwassenheid = de ouderdom) staat het thema "integratie versus 

wanhoop" centraal. De oudere mens maakt de balans op van zijn leven. Indien hij tot de conclusie 

komt dat "het leven goed is geweest" (acceptatie) dan geeft dit rust. Valt de balans negatief uit dan 

kan hij wanhopig worden. Het leven is bijna voorbij en er zijn weinig (geen) mogelijkheden om het 

nog te veranderen. 

Levensloopfasen volgens Erikson 

 Fase Levenstaak Deugd 

1 Zuigelingen fase Vertrouwen versus wantrouwen Hoop 

2 Peuterleeftijd Autonomie versus schaamte en twijfel Wil 

3 Kleuterleeftijd Initiatief versus schuldgevoel Doelgerichtheid 

4 Basisschoolleeftijd Vlijt versus minderwaardigheid Competentie 

5 Adolescentie Identiteit versus identiteitsverwarring Trouw 

6 Vroege volwassenheid Intimiteit versus isolement Liefde 

7 Middelbare volwassenheid openstaan voor verandering versus stagnatie Zorg 

8 Late volwassenheid Integriteit versus wanhoop Wijsheid 

https://bit.ly/2RaPhn3
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Naomi Feil (validerende benadering, zie verder) heeft een negende fase toegevoegd voor de 

hoogbejaarde mens: "oplossing versus vegetatie". Een fase waarin een mens vooral bezig is met 

onverwerkte emoties uit het verleden. Dit laatste verklaart waarom bij de validerende-benadering 

zoveel nadruk wordt gelegd op herinneringen en de beleving van het heden en verleden. Ook de 

psychomotorische therapie is deels gebaseerd op de theorie van Erikson.  

 

De Hechtingstheorie van Bowlby 

De hechtingstheorie van John Bowlby (1907- 1990, zie illustratie) gaat ervan uit dat 

een mens voor een gezonde ontwikkeling als kind één of meer personen nodig heeft 

waaraan hij zich kan hechten. Dat geeft het veilige gevoel dat voorwaarde is om de 

wereld te verkennen. Deze behoefte om zich aan iemand te hechten is genetisch 

bepaald. 

 

De manier waarop de moeder met het kind omgaat, bepaalt of het kind zich 

geborgen voelt. Een veilig gehecht kind heeft geleerd dat die opvoeder te vertrouwen is, dat zij er is 

als je haar nodig hebt en dat zij je spanningen kan verlichten. Hij benadrukt het belang van een goede 

interactie tussen opvoeder en kind om een goede hechting tot stand te laten komen.  

 

De wijze waarop de hechting tot stand komt, is bepalend voor de emotionele ontwikkeling op latere 

leeftijd. Het niet-veilig gehecht zijn zou leiden tot verschillende moeilijkheden, zoals leerproblemen, 

problemen met zelfwaardering en eigenwaarde en moeite hebben met het aangaan van relaties.  

 

Belevingsgerichte of warme zorg is gebaseerd op de deze theorie van Bowlby. Uitgaande van de 

beleving van de oudere cliënt wordt geprobeerd een omgeving te scheppen dat tegemoet komt aan 

de behoefte aan veiligheid. Daardoor zal deze zich prettiger voelen. De vertrouwde begeleider moet 

de cliënt een gevoel van geborgenheid en veiligheid geven. 

 

Onvervulde behoeften (Unmet needs) 

In de aanpak van onbegrepen gedrag wordt ‘anders leren omgaan met het gedrag’ als uitgangspunt 

genomen. Bij deze theorie, ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Cohen-Mansfield, wordt 

uitgegaan van onvervulde behoeften als verklaring voor onrustig of ander onbegrepen gedrag.  

Volgens haar ontstaat onbegrepen gedrag omdat cliënten steeds meer het vermogen missen om hun 

problemen onder woorden te brengen. Mensen in de omgeving merken deze behoeften vaak niet op, 

begrijpen ze niet of voelen zich niet in staat ze te vervullen. 

Naast niet-vervulde fysieke behoeften zoals pijn, honger of dorst, ontstaat het gevaar van onder- of 

overprikkeling, verveling, eenzaamheid of angst. 

In onze reacties gaan wij vaak voorbij aan de behoeften van het individu. 

 

Elk mens streeft ernaar zo veel mogelijk leuke ervaringen te hebben en vervelende ervaringen te 

vermijden. Dat geldt ook voor cliënten met cognitieve of psychiatrische problemen. 

Zo kan een onenigheid met een verzorgende ertoe leiden dat de cliënt die verzorgende gaat mijden 

(wegdraaien, weglopen, afweren, roepen etc.) zonder dat deze nog iets weet over die onenigheid. De 

verzorgende is ‘gekoppeld aan een onprettig gevoel’. Dit ‘emotionele geheugen’ blijft veel langer 

intact. Deze theorie is terug te vinden in de benadering van Anneke van der Plaats (De wondere 

wereld van dementie). 
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Het model van Kitwood 

Kitwood onderscheidde een aantal basisbehoeften die een mens heeft en illustreerde dat in de vorm 

van een bloem.  

 
Dit model vormt de basis voor diverse benaderingswijzen zoals de persoongerichte- of 

presentiebenadering en bij Dementia Care Mapping (zie verder in deze map). 

In Nederland heeft het verder aandacht gekregen in het overheidsbeleid (Waardigheid en trots. 

Liefdevolle aandacht voor onze ouderen). 

Behoeften blijven 

Wanneer een mens afhankelijk wordt van anderen als gevolg van lichamelijke of geestelijke 

achteruitgang, blijven dezelfde behoeften bestaan maar komen deze steeds meer onder druk. Dat 

levert angst en onzekerheid op waarbij het effect van de omgeving op de behoeften steeds meer 

toeneemt. Immers men wordt steeds afhankelijker van deze omgeving. 

 

Bij mensen met psychiatrische problemen hebben zich mogelijke problemen voorgedaan in de 

levensloop waardoor behoeften onder druk zijn komen te staan, niet vervuld zijn of zelfs extreme 

vormen hebben gehad. Bij mensen die geestelijk achteruit gaan, nemen de probleemoplossende 

vaardigheden af, worden steeds meer behoeften niet meer vervuld en kunnen vaak ook niet meer 

onder woorden worden gebracht. De emotie in de vorm van stress die hierdoor ontstaat, zal steeds 

vaker zijn weg vinden in een (natuurlijke) ‘vechten of vluchten reactie’. Wanneer iets niet lukt 

(vervelend gevoel) is de kans dat men dit gaat vermijden groot. Hoe een mens daarop reageert 

varieert van mens tot mens. Het kan zich uiten in allerlei vormen van onbegrepen gedrag. 

Ook de omgeving reageert op hulpbehoevende mensen. In de ogen van de omgeving is de persoon 

afhankelijk, behoeftig met als gevolg dat de omgeving zaken gaat overnemen. Er kan dan (verdere) 

‘aangeleerde hulpeloosheid’ ontstaan. De cliënt wordt steeds passiever. 
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Belevingsgerichte benaderingswijzen 

 

Onderstaande tips zijn vooral van toepassing bij cliënten waarbij sprake is van geestelijke 

achteruitgang of geestelijke stoornissen als gevolg van dementie, NAH en Parkinson.  

 
 

Bekijk het filmpje ‘Voor ik het vergeet’ 

 

 

Maak en hou contact 

Omgaan met een cliënt betekent contact maken en houden. Als je geen contact hebt zal de cliënt je 

niet begrijpen. We beginnen met algemene tips die van toepassing zijn in je omgang met cliënten die 

geestelijk achteruit gaan en die belangrijker worden naarmate de achteruitgang ernstiger is.  

 

 Benader een cliënt niet van achteren. Dit veroorzaakt vaak een schrikreactie. 

 

 Houd oogcontact. Door oogcontact en aanspreken bij de naam zorg je ervoor dat de cliënt zich 

op jou concentreert. De kans op begrip voor wat je zegt neemt daardoor toe. 

 

 Aandacht houden. Om aandacht te blijven houden kun je de cliënt aanraken (bij sommige cliënten 

moet je dit persé niet doen) en zeggen: “Kijk maar even naar mij”. 

 

 Maak contact op ooghoogte. Of beter, maak je kleiner, zodat de cliënt op jou neer kan kijken. 

 

 Neem de tijd. Maak tijd voordat je iets aan de cliënt vraagt. Maak eerst een kort praatje, kijk even 

met elkaar naar iets, lach, raak de ander even aan. Geef de tijd om zich in te stellen dat er iets gaat 

gebeuren. 

 

 Praat niet harder dan nodig is. Luid spreken voelt aan alsof je kwaad bent. 

 

 Gebruik een zachte lage stem. Dit voelt vertrouwd en behaaglijk.  

 

 Praat langzaam. Veel cliënten hebben een langzame gedachtegang en moeite om anderen te 

volgen. 

 

 Gebruik korte en duidelijke zinnen. Dit komt tegemoet aan vaak voorkomende concentratie- of 

geheugenproblemen. 

 

 Probeer net zolang te herhalen of iets duidelijk te maken, totdat de cliënt begrijpt wat je bedoelt. 

Gebruik woorden die de cliënt zelf ook gebruikt. Als blijkt dat de cliënt een woord niet begrijpt, 

gebruik dan een ander woord. Bijvoorbeeld: “Wilt u koffie?” vervangen door “Wilt u wat drinken?” 

Ga uit van het principe: Als een cliënt je niet begrijpt, dan is het jouw taak om je aan te passen. 

 

 Gebruik gebaren. Bijvoorbeeld:  “Komt u eten?” => maak het gebaar alsof je een lepel naar de 

mond brengt. “Wilt u even opstaan?” => Wenk met je hand. “Wilt u gaan slapen?” => Leg je 

hoofd op je handen alsof het een kussen is. 
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 Stel gesloten vragen. Cliënten kunnen problemen hebben met het indelen van het eigen leven. 

Wanneer ze een ‘open vraag’ krijgen, is er een kans dat ze het niet kunnen overzien of zelfs 

onrustig worden. Bijvoorbeeld niet  “Wat wilt u drinken?” maar ’Wilt u koffie?” Het antwoord is 

alleen maar “Ja” of “Nee”. 

 

 Vermijd keuzevragen, want keuzes maken is moeilijk. Bijvoorbeeld: “Wilt u een kopje koffie of 

thee?” Grote kans dat de cliënt dan thee kiest omdat dat het laatste woord is in de vraag.  

 Benoem gevoelens 

Gevoelens benoemen en delen is een algemeen menselijke behoefte, maar niet gemakkelijk. We 

willen de cliënt niet angstiger, verdrietiger of bozer laten voelen dan deze al is. Bovendien komen 

veel gevoelens bij cliënten vaak uit het verleden en niet uit het heden.  

 

Bied veiligheid 

 

 Je kunt de cliënt veiligheid bieden door deze zo weinig mogelijk te laten falen.  

 

 Dwing niet. Dwang wekt angst en agressie op. Als een cliënt iets niet wil, houdt het op. Probeer 

het dan na een tijdje opnieuw. Vraag je altijd af of iets werkelijk moet.  

 

 Overvraag niet. Cliënten voelen dat ze falen, wanneer ze overvraagd worden. De cliënt begrijpt het 

niet of kan het niet. De kans is groot dat de cliënt je afsnauwt of beledigt. Of deze zegt “Dat doe ik 

niet” of  “Bekijk het maar, doe het zelf”. 

 

 Stel geen moeilijke vragen. Help de cliënt op weg (leiding nemen = veiligheid bieden). Dus niet “U 

kunt zelf uw schoenen toch wel aan trekken?”, maar “Trek uw schoenen maar aan.” 

 

 Test niet. Test de cliënt niet met vragen als “Weet u wel wie ik ben?” of “Wat heeft u vandaag 

gegeten? Maar help door te zeggen: “Hier ben ik, Jozefien” of “Was de spinazie lekker?” 

 

 Verbeter niet. Zeg niet: “Dat weet u toch wel, dat heb ik net nog verteld”. 

 

 Geef geen standjes. Zoals: “Dat mag u niet doen”. 

 

 Confronteer niet. Zoals: “Dat hebben we gisteren toch afgesproken?” 

 

 Spreek niet tegen. “Nee hoor, het is helemaal geen lekker weer buiten, dat lijkt maar zo”. 
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Persoonsgerichte zorg 

 

Wat is persoonsgerichte zorg? Zorg waarbij de persoon 

met zijn mogelijkheden centraal staat en niet de 

aandoening, ziekte of beperking.  Net als iedereen 

hebben mensen met een beperking behoefte aan 

sociaal contact, liefde, warmte, bezigheden, 

zelfwaardering, en het gevoel erbij te horen. Het hebben 

van een beperking verandert dit niet. De beperking 

maakt wel dat zij zelf minder goed in staat zijn deze 

behoeften te vervullen. Hierbij hebben zij hulp van de 

omgeving nodig. Persoonsgerichte zorg streeft ernaar 

om deze hulp te bieden door ervoor te zorgen dat 

iemand met een beperking zich erkend, gerespecteerd 

en vertrouwd kan voelen, en de eigen mogelijkheden 

nog kan blijven benutten.  

 

Om persoonsgerichte zorg te realiseren zijn een aantal zaken nodig die als puzzelstukjes in elkaar 

passen: 

 goed geïnformeerde cliënten en mantelzorgers, 

 de coachende zorgprofessional, 

 de organisatie die persoonsgerichte zorg faciliteert en ondersteunt, 

 een persoonsgerichte omgeving. 

 

Persoonsgerichte zorg sluit aan bij de roep om aandacht voor de positieve gezondheid. Daarin gaat 

het om:  

 kwaliteit van leven,  

 veerkracht en  

 vaardigheden om gezond te blijven, 

 en zelfregie.  

 

Bij gezondheid gaat het dan om de door de cliënt ervaren gezondheid. Diens wensen en gedrag 

komen centraal te staan. De cliënt is dé persoon die dat (direct of indirect) kan aangeven. 

Mensen met een chronische beperking kijken anders naar het begrip gezondheid en zien dit vaak 

breder dan hulpverleners. Lichamelijk gezondheid vindt ieder even belangrijk maar mensen met een 

beperking vinden zaken als (spirituele) beleving, betekenisvolle contacten en bezigheden minstens zo 

belangrijk.  

 

Een goed gesprek, de dialoog, hebben daarbij een belangrijke rol. Wat is belangrijk voor de cliënt, wat 

motiveert hem of haar, hoe geeft deze zin aan het eigen leven? Welke doelen stelt de cliënt en welke 

vorm van ondersteuning is daarbij nodig? De zorgverlener heeft daarbij een ondersteunende rol. 

‘Handen op de rug’. Het doel van persoonsgerichte zorg is cliënten (weer) zoveel mogelijk regie over 

hun eigen leven te geven.  

 

Persoonsgerichte zorg is: 

 

Je inleven 

Je verplaatsen in de ander. Hoe beleeft deze de situatie? Kijk eens onbevangen naar wat er gebeurt en 

stel je de vraag ‘Stel dat ik hier zou komen. Stel dat ik hier zou wonen. Wat zou ik dan willen? Wat 
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vind ik belangrijk? Hoe zou ik het beleven? Hoe zou ik zin aan mijn leven hier willen geven?’ 

Belevingen van mensen kunnen op elkaar lijken maar geen mens ervaart ze op dezelfde manier. Hoe 

beter je weet hoe de cliënt de dingen beleeft, hoe beter je de zorgverlening kunt afstemmen op die 

ene man of vrouw.  

 

Zoeken naar de betekenis 

Welke betekenis heeft de omgeving voor de cliënt? Wat biedt houvast wat is herkenbaar? Voorwerpen 

zoals een schilderij, een vaas, een kast, een foto kunnen een zeer grote betekenis hebben. Het gaat 

dan niet om het voorwerp op zich maar om datgene (meest een herinnering) wat aan dat voorwerp is 

gekoppeld. Wie heeft niet van dergelijke zaken? Lukt dat, dan geeft dat de cliënt een gevoel serieus 

genomen te worden, begrepen te worden, een gevoel van veiligheid, iets van thuis. 

 

Aandacht hebben voor het levensverhaal 

Het levensverhaal geeft je aanknopingspunten om het huidige gedrag te begrijpen: hoe stond de 

cliënt in het leven, wie waren belangrijk, waar heeft deze gewerkt en gewoond? Wat heeft de cliënt 

gelukkig gemaakt, maakt haar / hem nog steeds gelukkig en waar is de cliënt trots op? Als de cliënt 

dit zelf niet meer kan vertellen, dan zijn de gevoelens er vaak nog wel. De familie is dan de bron van 

het levensverhaal.  

Het levensverhaal, de ervaringen, de manier van omgaan met de dingen des levens, zijn allemaal 

stukjes van wat we iemands identiteit noemen. Het maakt ons tot wie we zijn. Ook wie afhankelijk is 

van de zorg van anderen, wil de eigen identiteit zoveel en zo lang mogelijk handhaven. Wil worden 

gerespecteerd om wie hij is. En dat is de uitdaging bij persoonsgericht werken: tegemoet komen aan 

het verlangen van de cliënt om met respect als individu / persoon te worden bejegend met aandacht 

voor wat deze belangrijk vindt en kan. 

 

De Behoeftenbloem 

 

Het idee van persoonsgerichte zorg is gebaseerd op een model over de basisbehoeften van mensen 

met een beperking (Kitwood). Deze basisbehoeften zijn: 

 

1. Identiteit en zelfwaardering. 

2. Erbij horen. 

3. Troost en steun. 

4. Houvast en geborgenheid. 

5. Regie of overgave. 

6. Iets om handen hebben. 

 

 

Dit wordt in beeld gebracht door een zogenoemde 

‘Behoeftenbloem’ (zie illustratie). 

 

 

In de benadering van cliënten wordt daarbij 

onderscheid gemaakt in: 

 

 persoonsversterkende manieren van omgaan: 

een liefdevolle bejegening, met respect, 

erkenning en vertrouwen. Dit leidt tot: 
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o verhoging van het welbevinden; 

o voelt zich gewaardeerd als persoon; 

o voelt zich erkend als uniek persoon. 

 

 en persoonsondermijnende manieren van omgaan: omgeving is zich niet bewust van het effect 

van eigen gedrag, gedrag is een gewoonte / routine, organisatie van de zorg gaat voor wensen 

van de cliënt. Dit leidt tot: 

o afname welbevinden; 

o cliënt trekt zich terug (in zichzelf); 

o voelt zich als uniek persoon niet erkend. 

 

We doorlopen van elke basisbehoefte wat persoonsversterkend wat ondermijnend gedrag is. 

Identiteit en zelfwaardering 

 

Persoonsversterkend 

• Respect tonen, bij de naam noemen. 

• Acceptatie van persoon en gedrag. 

• Positieve waardering, complimentjes. 

• Levensgeschiedenis, reminiscentie (= ophalen van herinneringen. 

• Contact met familie stimuleren. 

• Eigen plek, kamer, bezittingen. 

 

Persoonsondermijnend 

• Betuttelen. Kinderlijk behandelen. 

• Vooroordelen over de persoon hebben. 

• Negatieve waardering, corrigeren. 

• Niet op de hoogte zijn van de levensgeschiedenis. 

• Contact met familie afsluiten, niet stimuleren. 

• Geen eigen plek, geen respect voor privacy. 

 

Aandachtspunten 

• Hoe wil de cliënt aangesproken worden (hoe was deze dat gewend)? 

• Wat zijn kenmerkende gebeurtenissen uit het leven van de cliënt? 

• Welke complimentjes horen bij de cliënt? 

• Hoe wil de cliënte de eigen ruimte ingericht hebben? 

• Welke persoonlijke bezittingen zijn belangrijk voor de cliënt?  

 

Erbij horen, verbondenheid 

 

Persoonsversterkend 

• Iemand bij het gesprek betrekken. 

• Iemand bij de groep betrekken. 

• Gevoel geven dat iemand thuis is. 

• Samen plezier maken. 

• Met humor benaderen. 
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Persoonsondermijnend 

• Doen alsof iemand er niet bij is. 

• Iemand buitensluiten. 

• Geen huiselijke omgeving. 

• Iemand wegsturen, negeren. 

 

Meer lachen met cliënten 

De waarde van humor in de zorg wordt onderschat. Het ligt soms ook lastig. Lachen met een cliënt 

kan aanvoelen dat je iemand belachelijk maakt om zijn zwakte. Waar ligt de grens? 

Welke grappen kunnen nu wel of niet? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Uitgangspunt 

moet zijn dat zolang het gaat om ‘lachen met’ en niet ‘lachen om’, dan is het goed.  

Bij cliënten maak je zoveel vreemde dingen mee die op je lachspieren kunnen werken.  

Als je daar samen smakelijk om kunt lachen, is dat goud. Een cliënt kan het gevoel hebben (op 

momenten) de grip op de realiteit te verliezen, en kan het gevoel hebben overal buiten te staan. 

Wanneer je samen lacht, heb je allebei lol om hetzelfde. Daardoor is het heel goed voor je relatie met 

de cliënt. Maar humor zorgt er vaak ook voor dat cliënten meer meewerken. Benader de cliënt met 

een glimlach. Plagen wil ook wel eens helpen. Bij psychiatrische gedragingen / uitingen kan humor de 

sleutel zijn om op zich mogelijk problematisch gedrag, te doorbreken. 

Wanneer je meer humor wilt toepassen in de zorg, is het niet de bedoeling dat je opeens aan de 

lopende band moppen tapt. Ervoor openstaan en weten dat lachen mág, helpt al veel. Als je een 

grapje maakt, houd het dan simpel, zodat je cliënt het kan volgen. En maak het visueel, dat werkt ook 

goed. 

Als een situatie met een cliënt op je lachspieren werkt, maar het is ongepast om te lachen, redt dan 

eerst de cliënt met respect uit die situatie. Lach niet in zijn / haar bijzijn.  

Lachen heeft ook een positief effect op jou. Het relativeert je werk, het omgaan met moeilijke 

situaties.  

 

Troost en steun 

 

Persoonsversterkend 

• Warme zorg, troost. 

• Aandacht geven. 

• Vasthouden, aanraken. 

• Ontspannen sfeer creëren. 

• Laag tempo. 

 

Persoonsondermijnend 

• Intimideren, bang maken. 

• Negeren, geen aandacht geven. 

• Van een afstand roepen. 

• Gespannen sfeer. 

• Hoog tempo. 

 

Aandachtspunten 

• Op welke manier wil iemand worden getroost? 

• Vindt de cliënt het prettig om aangeraakt te worden? 

• Wanneer voelt de cliënt zich ontspannen? 



 
 

 

25 
 

 

Houvast en geborgenheid 

 

Persoonsversterkend 

• Accepteren, steunen, geruststellen. 

• Eerlijk en open zijn. 

• Rekening houden met behoeften. 

• Bevestigen van gevoelens. 

• Meegaan in de beleving. 

• Gehechtheidsfiguur of voorwerp 

 

Persoonsondermijnend 

• Beschuldigen. 

• Trucjes toepassen, misleiden. 

• Behoeften niet onderkennen, onbegrip. 

• Ontkennen of negeren van gevoelens. 

• Beleving ontkennen. 

• Gehechtheidsfiguur missen. 

 

Aandachtspunten 

• Welke benadering werkt geruststellend? 

• Op welke manier hou ik rekening met de behoeften van deze cliënt? 

• Wanneer voelt de cliënt zich geaccepteerd? 

• Wanner voelt de cliënt zich veilig? 

 

Regie of overgave 

 

Persoonsversterkend 

• Mogelijkheden onderkennen. 

• Eigen regie bevorderen (indien gewenst). 

• Ondersteuning geven om iets zelf te doen, keuzes 

voorleggen. 

• Iemand zijn gang laten gaan, aanmoedigen. 

• Samenwerken. 

 

Persoonsondermijnend 

• Mogelijkheden niet benutten, onnodig handelingen 

overnemen. 

• Regie overnemen tegen iemands wil. 

• Iemand niet helpen die daarom vraagt. 

• Dwingen iets te doen, niet laten kiezen. 

• Storen, handelingen afbreken. 

• Tegenwerken. 
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Keuzes voorleggen 

Soms krijgen cliënten weinig keuzes voorgelegd. Veel wordt ‘gedaan’ en er wordt (soms) weinig 

gevraagd. 

Door elke cliënt gerichte keuzes voor te leggen kun je een beeld krijgen van wat deze prettig vindt en 

wat niet. Let er wel op dat het vaak een beperkt aantal keuzes moet zijn, omdat het anders voor de 

cliënt te belastend (onmogelijk) wordt. 

Sommige voorkeuren zijn zeer uitgesproken, anderen minder. Goed observeren is belangrijk. Let er 

vooral wanneer een cliënt positief of negatief reageert. Het gaat daarbij vaak om kleine dingen. 

 

Aandachtspunten 

• Hoe kan je de cliënt helpen de regie te behouden? 

• Hoe kan de cliënt ondersteund worden in het zoeken naar een bij hem/haar passende 

daginvulling? 
 

Iets om handen hebben 

 

Persoonsversterkend 

• Passende activiteiten zoeken. 

• Passieve betrokkenheid signaleren. 

• Activiteit aanpassen aan mogelijkheden. 

• Helpen een activiteit te beginnen. 

 

Persoonsondermijnend 

• Standaard activiteitenaanbod. 

• Geen activiteiten. 

• Niet betrekken bij activiteiten die gedaan worden. 

 

Aandachtspunten 

• Hoe kan de cliënt geholpen worden actief te blijven in 

diens levensritme? 

• Hoe kan de cliënt ondersteund worden in het zoeken 

naar een passende daginvulling? 

 

 

Opdracht: Persoonsondermijnend en -versterkend gedrag  

 

1. Geef een praktijkvoorbeeld waaruit blijkt dat er (door jezelf of door collega’s) 

a. persoonsondermijnend werd / wordt gehandeld.  

b. persoonsversterkend werd / wordt gehandeld. 

 

 

2. Welke aandachtspunten zie je als het gaat om meer persoonsversterkend te (gaan) werken? 
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Werken aan 'kwaliTIJD'  

Het meest gehoorde bezwaar is het gebrek aan tijd. Tijd en ‘druk gedrag’ hebben met elkaar te 

maken. Naarmate je je drukker gedraagt in je werk zal de ander steeds meer het gevoel hebben dat je 

geen tijd hebt. De kunst is om ‘dit gebrek aan tijd’ niet nadrukkelijk in je gedrag naar voren te laten 

komen. Ga in de 'vertragingsstand'.  

Dat gaat als volgt in zijn werk. Voordat je met een cliënt een contact aangaat sta je letterlijk even stil 

en tel je tot drie (of je bedenkt voor jezelf wat voor jou even een rustgevende onderbreking is). Je 

onthaast je. Je vermijdt eigen gedrag dat de ander het idee geeft dat je (alleen maar) haast hebt (lees: 

geen tijd). 

 

 
 

 

Bekijk het filmpje ‘Neem jij de tijd?’ 

 

 

Het spel der verleiding 

Speel dit spel. Door bij iemand die van zoetigheid houdt te zeggen ‘We hebben lekker gebak, ook een 

stukje?’ in de hoop dat mevrouw zelfstandig opstaat uit de stoel en naar tafel loopt. Heeft iemand ’s 

morgens moeite met opstaan? En die er graag verzorgd uitziet: Goedemorgen mevrouw, mag ik u 

helpen mooie kleding te kiezen? Of drink na het uitslapen samen een kopje koffie op de rand van het 

bed. Een smakelijk gepresenteerde maaltijd, zet eerder aan tot goed eten. Zoals ‘zien eten, doet eten’. 

Het is een kwestie van verleiden en in gang zetten.  
 
 

Zelfredzaamheid en zelfregie 

 

Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid betekent ‘jezelf kunnen redden’. Het vermogen van mensen om zich zoveel mogelijk 

te redden op alle levensterreinen met zo weinig mogelijk professionele hulp.  

 

Zelfredzaamheid betekent gepaste zorg: niet minder en niet meer dan nodig is. In het zorgleefplan 

worden hierover afspraken gemaakt met de cliënt. Het is belangrijk om deze zelfredzaamheid in je 

contact met de cliënt te ondersteunen. 

 

Relevant bij zelfredzaamheid: 

•  Wat wil de cliënt en hoe gemotiveerd is hij/zij? 

•  Wat kan de cliënt? Is dit meer of minder dan hij wil? 

•   Wat kan de mantelzorger/familie betekenen?  

 

 

Zelfregie  

Een belangrijk deel van zelfredzaamheid is eigen regie: het vermogen om je eigen leven en 

ondersteuning te regelen. De vier kernpunten van zelfregie: 
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1. Uitgaan van het positieve 

Wat kan en wil iemand, waar ligt zijn kracht? 

 

2. De kracht van de cliënt versterken door inzicht in de situatie te geven en te motiveren. 

Op welke gebieden gaat het goed, waar gaat het niet zo goed, wat wil de cliënt nog of weer 

graag kunnen doen, waar ligt diens motivatie? 

 

3. De zeggenschap over ondersteuning en hulp zoveel mogelijk bij de cliënt laten 

Wat wil ik met mijn leven, waar wil ik aan werken, welke hulp heb ik daarbij nodig en hoe wil ik 

dat die hulp er uitziet? 

 

4. Het (ondersteunen en) inschakelen van het sociaal netwerk. 

 

 

Ondersteunen van zelfregie 

 

 Zelfregie ondersteunen is in de praktijk een hele kunst. Het vraagt gespreksvaardigheden en 

kritisch naar jezelf kijken: welke normen en waarden heb ik? Ga en wil ik echt uit gaan van 

zelfregie? Past het in deze situatie om een stukje regie over te nemen of komt dat meer voort uit 

mijn eigen behoefte? 

 

 Zelfregie moet optimaal zijn, dat wil zeggen zo goed mogelijk passend bij de mogelijkheden, 

behoeften en wensen van de cliënt. Deze vraagt niet voor niets hulp. Een maximale zelfregie legt 

een dwang op die niet iedereen kan of wil dragen. De mate van zelfregie zal altijd variëren. Bij 

iemand met een lichamelijke handicap zal die veel groter zijn dan bij een cliënt met dementie. 

Vaak ondersteun je bij het maken van eigen keuzes maar soms moet je de regie tijdelijk 

overnemen zodat de cliënt even lucht krijgt en perspectief kan zien. 
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Zelfredzaamheid bevorderen gaat: 

 

 makkelijker bij cliënten die: 

 

- gemotiveerd zijn om kleine of grote dingen in hun leven aan te pakken, 

- beperkingen hebben op het gebied van ADL, sociale activiteiten, lichamelijk functioneren 

en mobiliteit, 

- nieuw zijn. Bij nieuwe cliënten kun je vanaf het begin verwachtingen duidelijk maken en 

aan zelfredzaamheid werken. 

 

 en moeilijker bij cliënten die: 

 

-  echt niet gemotiveerd zijn om zelfredzamer te worden, 

-  beperkingen hebben op het gebied van het geestelijk en cognitief (geheugen) functioneren.  

-  gewend zijn aan zorg. Het is lastiger om patronen te doorbreken. 

 

Ondersteunen van zelfredzaamheid 

 

Basisvragen 

Iedere cliënt is weer anders. Hier enkele basisvragen die je kunt gebruiken: 

 

- Wat wilt u bereiken met de hulp of wat wilt u behouden?  

- Hoe wilt u dat uw dagelijks leven eruit ziet (ondanks de beperkingen)? 

- Waar wordt u blij van? 

- Wat kunt u nog zelf?  

- Wat kunt u zelf nog organiseren? 

- Hoe heeft u zich tot nu toe gered? 

- Wat vindt u belangrijk om te blijven doen/weer te kunnen doen? Wat zijn uw gewoontes?  

- Waarbij werd u geholpen? Hoe hielpen ze u?  

- Wat kan ik u voor betekenen? Wat heeft u van mij nodig? 

 

Opdracht: werken aan zelfredzaamheid. Hoe ver ben je?  

 

Beantwoord de volgende vragen: 

 

1 

 

Ik beschik over vaardigheden om de zelfredzaamheid van mijn cliënten 

te versterken. 

 

 

Ja 

 

Nee 

 

2 

 

Ik ga uit van wat een cliënt nog kan en wil in plaats van zijn/haar 

beperkingen. 

 

 

Ja 

 

Nee 

 

3 

 

Het komt regelmatig voor dat ik minder zorg geef. 

 

 

Ja 

 

Nee 
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Zorgvernieuwing 

Robots in de zorg 

 

Paro 

Het is een robot in de vorm van een babyzeehond. Hij 

reageert op geluid (kan zelfs stemmen herkennen) en 

aanraking en maakt zelf ook geluid. Het 

aaibaarheidsgehalte is groot. Knuffels hebben over het 

algemeen een kalmerend effect op kinderen maar ook op 

dementerende ouderen. 

 

Alice 

Ouderen kunnen eenzaam zijn. Om in de toekomst aan de 

zorgvraag te kunnen voldoen wordt gewerkt aan zorgrobots 

waarmee mensen langer en beter zelfstandig thuis kunnen 

blijven wonen. Zo is Alice ontwikkeld. Alice is een robot van 60 

centimeter met een mensachtig gezicht. Alice kan niet lopen 

dus moet in een stoel of op een bank worden gezet. 

Alice wordt als proef bij een drietal dames gebracht om te 

kijken hoe deze reageren en wat er verder aan Alice verbeterd 

kan worden. De robot is speciaal geprogrammeerd om de 

eenzaamheid van de oudere vrouwen te verminderen. En dat 

lijkt te werken: de vrouwen wenden snel aan Alice. Na een paar uur vertelden ze haar verhalen en 

lieten ze haar oude familiefoto’s zien. 

 

Zorgrobot ZORA  

ZORA is een kleine robot die met ouderen kan zingen, stimuleren tot 

bewegen, spelletjes te doen en voor geheugentraining van dementerende 

of Korsakov cliënten. De verwachting is dat niet alleen het geheugen door 

middel van de zorgrobot getraind kan worden, maar dat ook de kwaliteit 

van leven erop vooruitgaat. Cliënten gaan spontaan meezingen, bewegen, 

lachen en gaan ook met ZORA praten. ZORA is bijvoorbeeld ingezet bij 

een mevrouw die heel erg onrustig is. De zorgrobot wordt dan op afstand 

bediend door een medewerker. Die zit in een andere ruimte en tikt op het 

toetsenbord van de iPad in: Hoe is het met u, mevrouw? ZORA spreekt die zin vervolgens uit en 

mevrouw begon honderduit te praten tegen ZORA. 

 
 

Bekijk het filmpje ‘Robots in de zorg’ 
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De tovertafel 

Met behulp van een projector worden op een tafel bijvoorbeeld 

vlinders geprojecteerd. Die vlinders bewegen. En ze reageren op 

bewegingen van handen en armen. Een vlinder fladdert dus weg of 

komt naar je toe. Het prikkelt mensen om hun handen uit te 

strekken en de vlinders te ‘vangen’. Er wordt samen gelachen. Het is 

een speelse manier om te bewegen en er is minimale begeleiding bij 

nodig. Er zijn 7 spellen beschikbaar, bijvoorbeeld met bladeren, 

visjes of ene bal. De projectie kan op iedere tafel gedaan worden. 

Meer informatie over de tovertafel is te vinden op: http://www.activecues.nl 

 

 

Digitale bus voor mensen met dementie 

De bus: wie heeft er niet mee gereisd? Als je in 

een verpleeghuis woont, dan komt het er vaak 

niet meer van. De Dilgt, – een woonzorglocatie 

van ZINN (Zorgorganisatie in Noord Nederland) 

– heeft er wat op gevonden. In de hal staat sinds 

kort een digitale bus. Met deze bus, kunnen de 

bewoners op reis gaan, zonder dat ze de deur uit 

hoeven.  

In de bus zijn de ramen vervangen door 

televisieschermen, waarop landschappen, straten 

en gebouwen uit de omgeving voorbij trekken. 

De beelden zorgen voor herkenning, waardoor 

herinneringen boven komen aan de tijd dat ouderen met de bus naar familie of het werk gingen. Het 

maken van deze indoor busrit werkt bovendien rustgevend. Ieder kwartaal komen er nieuwe beelden 

passend bij het seizoen. 

Naast bewoners kunnen ook familieleden meegenieten van de bus. Zij kunnen bijvoorbeeld plaats 

nemen op de chauffeursstoel, inclusief bedieningspaneel met startknop, stuur en claxon. Wie eruit wil, 

kan drukken op de stopknop. De bus ‘stopt’ bij de eerst volgende halte, de beelden gaan even op 

pauze en met een sissend geluid gaat de denkbeeldige deur open. 

 
 

 

Bekijk het filmpje ‘Digitale bus voor mensen met dementie’  

 

 
 

Leefcirkels. Dankzij domotica meer vrijheid voor demente cliënten 

Veel dementerende bewoners van zorginstellingen wonen op gesloten afdelingen. Om demente 

cliënten meer bewegingsvrijheid te geven, schakelen steeds meer zorginstellingen over op 

zogenaamde leefcirkels. Per bewoner wordt vastgesteld hoe die persoon functioneert en wat die nog 

kan. Zo wordt bepaald wat iemands leefcirkel is: voor de ene persoon alleen een afdeling, voor een 

andere persoon bijvoorbeeld het hele huis en de tuin. 

http://www.activecues.nl/
https://dementienl.files.wordpress.com/2015/06/digitale-bus.png
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Het bewaken van deze cirkels gaat meestal aan de hand van een computerchip, bijvoorbeeld in de hak 

van de schoen of met een armbandje. Voor de ene persoon gaat de deur dan wel open, voor een 

andere persoon niet. De deur registreert als het ware zelf wie ervoor staat. Dankzij de computerchips 

zijn mensen ook altijd vindbaar voor de zorgverleners. Komt iemand onverhoopt buiten de cirkel, dan 

ontvangen verzorgenden een signaal met de locatie 

 

 
 

Bekijk het filmpje ‘Leefcirckels’  

 

Thuis achter de eigen voordeur 

Soms heeft een simpel idee een grote impact. Zoals de opplakdeur. De 

opplakdeur ontstond tijdens het afstudeerproject met de titel 

'Thuisgevoel' van kunstenares Marieke van Diepen. Een deursticker met 

de afbeelding van een bestaande voordeur, die een anonieme deur in een 

verzorgingshuis persoonlijk maakt en daardoor de bewoner een groter 

thuisgevoel geeft.  

Gedurende het project kregen de initiatiefnemers het idee dat mensen 

met beginnende dementie baat hebben bij een afbeelding van hun eigen 

oude voordeur. Naast de herinneringen en het thuisgevoel, kan de oude 

deur ook helpen bij het oriëntatie vermogen. 

Nachtwacht geeft rust aan partner van dementerende oudere 

Het idee achter de nachtwacht van de gemeente Utrecht en Stichtse Vecht is om partners van mensen 

met dementie met een verstoord dag- en nachtritme ‘s nachts te ondersteunen. De nachtwacht is een 

vrijwilliger die in de woonkamer zit en de dolende dementerende ’s nachts opvangt, een gesprek 

voert, een spelletje doet en hem of haar daarna weer naar bed helpt. 

De nachtopvang die sommige verpleeghuizen nu nog bieden, is in rap tempo aan het verdwijnen 

vanwege de kosten. En mensen met dementie raken eigenlijk alleen maar verwarder als je ze een 

keertje ’s nachts uit hun vertrouwde omgeving haalt.  

Veel mantelzorgers met dementerende partners ervaren druk van buitenaf om hun partners op te 

laten nemen in een verpleeghuis, terwijl zij daar zelf nog niet aan toe zijn. De kern van dit project is 

om die ‘volhoudtijd’ te verlengen. 

 

Dementheek Meppel 

De Dementheek Meppel is een advies en uitleencentrum voor volwassenen met geheugenprobleem 

en/of (beginnende) dementie en hun omgeving. Het is een plek om ervaringen uit te wisselen, 

informatie te krijgen en initiatieven te ontplooien. Daarnaast organiseert de Dementheek een aantal 

activiteiten voor mensen met (beginnende) dementie en hun omgeving bijvoorbeeld een schildersclub 

en een wandelclub. Dementheek Meppel is een warme en gezellige plek voor mensen met dementie 

en hun familie, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in de zorg. In Meppel is de Dementheek in 

mei 2014 gestart. Ook in verschillende andere plaatsen zijn dementheken. Meer informatie staat op de 

website van Dementheek Meppel. 

http://www.dementheek-meppel.nl/
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Dementia App 

De Dementia App heeft veel nuttige functionaliteiten voor 

mensen met dementie. In de app zitten geheugenspellen, een 

agenda met een alarmmelding en tips over dementie. 

Mantelzorgers kunnen ook dierbare foto's en lievelingsmuziek 

van hun dementerende familielid invoeren. Het is de eerste app 

waar zoveel nuttige functionaliteiten in zitten voor mensen met 

dementie en hun omgeving. De hoop is dat mensen met 

dementie door de app langer thuis kunnen wonen. Het plan is om 

de app uit te breiden, onder meer met een systeem dat een alarm 

laat afgaan wanneer een dementerende te ver van huis gaat of 

het gas heeft vergeten uit te zetten. Je kunt de app 1 maand 

gratis uitproberen, daarna kost hij 10 euro per jaar. Meer 

informatie staat op de website van Dementia-app.nl. 

 

Waardigheid en trots 

Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen (2015) 

Staatssecretaris Van Rijn heeft een breed plan opgesteld in samenspraak met het veld om de kwaliteit 

van de verpleeghuiszorg te verbeteren. In het plan zijn veel concrete actiepunten opgenomen voor de 

periode 2015 - 2017 met als doel een goede / hogere kwaliteit van verpleeghuiszorg in 2025. Om dit 

te bereiken zijn er 5 speerpunten geformuleerd.  

Meer informatie vind je hierover op: www.waardigheidentrots.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.dementia-app.nl/
http://www.waardigheidentrots.nl/
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In-touch – Dementerende ouderen spelen games op de i-pad 

Zorgverleners willen mensen met dementie graag ondersteunen bij het doen van activiteiten, maar 

voor één-op-één begeleiding ontbreken vaak tijd en middelen. Vanwege de toenemende behoefte 

aan individuele activiteiten van mensen met dementie is onderzocht of het spelen van eenvoudige 

computerspelletjes (happy games) op de iPad van invloed is op hun stemming en hun gedrag.  

 

Het project In Touch van Hogeschool Rotterdam heeft aangetoond dat mensen met dementie het 

spelen van happy games op de iPad een zinvolle en plezierige bezigheid vinden. Het spelen op de 

iPad gaf een gevoel van prestatie en droeg bij aan een positief zelfbeeld en een gevoel van 

verbondenheid. Ook zorgverleners zijn positief en zien de happy games als goede aanvulling op het 

reguliere activiteitenaanbod. 

 

Er is veel belangstelling voor de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie. Ook hun kwaliteit van 

leven krijgt steeds meer aandacht. Een zinvolle en plezierige dagbesteding hoort daarbij. Het huidige 

activiteitenaanbod bestaat vooral uit groepsactiviteiten. Er is dan ook een toenemende behoefte aan 

individuele activiteiten. 

 

Voor het project In Touch zijn nieuwe apps ontwikkeld en bestaande apps geselecteerd die speciaal 

toegesneden zijn op de oudere met dementie. Uit het project is gebleken dat mensen met dementie 

het spelen van happy games op de iPad zien als een plezierige en zinvolle activiteit. 

Ook de zorgverleners zijn positief over happy gaming en zien de games daarbij als aanvulling op het 

reguliere activiteitenaanbod. Belangrijk is dat gezocht wordt naar de juiste match tussen het spel, de 

touch screen vaardigheden en de ambities en interesses van personen met dementie. Het onderzoek 

is uitgevoerd binnen dagbehandelingen en kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie in 

drie gezondheidszorginstellingen in Rotterdam. De komende jaren wordt een en ander verder 

ontwikkeld. 

Muziek helpt mensen met dementie 

Muziek is één van de laatste dingen in het brein dat vertrekt. In verschillende zorgcentra hebben 

medewerkers gemerkt dat bewoners volledig op kunnen gaan in muziek en het zingen van liedjes van 

vroeger. Het beïnvloedt de stemming zeer positief en het is een manier om contact te maken. Ook 

voor mensen met dementie in een ver gevorderd stadium. Vaak komen naar aanleiding van de muziek 

allerlei herinneringen, verhalen en emoties los. 

Ook blijkt uit onderzoek dat muziektherapie voor mensen met de ziekte van Alzheimer effectief is in 

het verbeteren van sociale vaardigheden en de emotionele toestand, en in het verminderen van 

gedragsproblemen. 

 
 

Bekijk het filmpje ‘Muziek en dementie’ 

 

 
 

Vijf tips om meer te doen met muziek bij mensen met dementie 

 Plaats persoonlijke muziek op een mp3 speler: Maak gebruik van muziek die in het leven van 

de persoon met dementie betekenisvol is geweest. 

 Stimuleer mensen met dementie mee te zingen: Dit kan heel simpel door zelf te beginnen en 

dan de zin niet af te maken. 
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 Muziek kan ook voor rust en ontspanning zorgen tijdens de basis zorg: Door bijvoorbeeld 

muziek op te zetten tijdens het douchen. 

 Vraag welk instrument de persoon met dementie vroeger heeft bespeeld: Kijk samen met het 

sociale netwerk of de persoon dit weer op kan pakken. 

 Speel de muziek bij voorkeur niet af op de tv. Zo laat je meer aan de verbeelding en 

herinneringen over. 

 

Meer aandacht voor terugdringen gebruik psychofarmaca 

Eén op de vier mensen met dementie in een woonvoorziening krijgt kalmerende medicijnen. Dat blijkt 

uit de pas verschenen Monitor Woonvormen Dementie (Trimbos-instituut, 2015). Ook in de thuiszorg 

worden deze psychofarmaca regelmatig voorgeschreven. Hiermee worden acute symptomen – zoals 

dwalen, agressie of aanhoudend roepen – bestreden, maar worden onderliggende oorzaken niet 

opgelost.  

 

Dat is schrijnend, want deze middelen hebben veel negatieve en ingrijpende effecten, zoals sufheid, 

lusteloosheid en spierstijfheid. Ook krijgen mensen moeite met lopen, praten, kauwen of slikken. De 

gevolgen laten zich raden. Mensen worden nog inactiever, hun gezondheid en welbevinden nemen 

daardoor af en het risico op vallen, een longontsteking of een beroerte neemt toe. Toch, uit dezelfde 

Monitor blijkt dat de helft van alle artsen de middelen onder druk voorschrijft. Die druk ontstaat 

meestal door het ontbreken van een heldere visie op omgaan met mensen met dementie en met 

onbegrepen gedrag. Nee zeggen is dan niet zo gemakkelijk. Maar driekwart van de artsen vindt dat 

het gebruik wel kan worden teruggedrongen. 

 

Pilot 

Samen met vier zorgorganisaties (Topaz, Zorgwaard, Florence in de ouderenzorg en Reinaerde in de 

gehandicaptenzorg) werkt kennisinstituut Vilans aan het verminderen van gedragsmedicatie. En de 

resultaten zijn veelbelovend. De aanname dat mensen opnieuw probleemgedrag vertonen als de 

medicatie vermindert, blijkt niet altijd te kloppen. Er moet aandacht zijn voor alternatieven – en die 

blijken soms heel simpel. Bijvoorbeeld bij mevrouw De Vries. 

Mevrouw De Vries is 82 jaar. Ze heeft de ziekte van Alzheimer en woont in een zorginstelling. Ze is de 

laatste tijd erg onrustig, vooral ’s avonds, als ze naar bed moet. Dan weigert ze zich uit te kleden, de 

dekens gooit ze meteen weer van zich af, een slaapmiddel wil ze niet. 

Een oplossing werd gevonden toen haar dochter vertelde dat moeder vroeger vroedvrouw was 

geweest. Daarom sliep ze vaak in haar kleren, bovenop de dekens; ze kon immers elk moment gebeld 

worden voor de volgende baby. Die vrijheid heeft ze terug gekregen. Ze gaat nu elke avond rustig 

naar bed. Met haar kleren aan, maar zonder medicatie. 

 

Verandering bij iedereen 

Maar het succes valt of staat met meer ruimte bieden voor het zoeken naar de oorzaken van 

onbegrepen gedrag, voor creativiteit en voor ‘uitproberen’. Bij dat proces moet de hele organisatie 

betrokken worden – van kok tot bestuurder, van zorgmedewerker tot psycholoog, van vrijwilliger tot 

portier. 

En, niet te vergeten, familie en mantelzorgers. Juist zij beschikken over een schat aan informatie en 

kunnen veel verschil maken. Maar ook van hen vraagt het soms een andere houding. Als je vader niet 

meer wil douchen, kun je er dan mee leven dat het nog maar eens per week gebeurt? Als je moeder 

per se zelf haar kleren wil wassen, kun je het dan aanzien dat er af en toe wat vlekken blijven zitten? 

Goed omgaan met mensen met dementie en onbegrepen gedrag vraagt een andere manier van 

denken. Niet alleen in zorgorganisaties, maar in de hele maatschappij. 

Tien uitgangspunten 
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Deskundigen stelden 10 uitgangspunten vast voor het gebruik van psychofarmaca bij 

probleemgedrag. Ze zijn zo opgesteld dat ook de inspectie ze kan gebruiken voor haar toezicht. 

Het is de bedoeling van de staatssecretaris en anderen dat deze uitgangspunten worden vertaald in 

richtlijnen voor de dagelijkse praktijk van alle zorgverleners. 

De 10 uitgangspunten zijn: 

 Psychofarmaca voor probleemgedrag is nooit de eerste keuzemogelijkheid, met uitzondering 

van situaties met acuut gevaar voor de cliënt of zijn omgeving; 

 Behandeling van probleemgedrag wordt voorafgegaan door een gedegen analyse van 

lichamelijke, psychische, persoonlijke en omgevingsfactoren; 

 Behandeling met psychofarmaca voor probleemgedrag is altijd in overleg met de 

cliënt(vertegenwoordiger) en onderdeel van een integraal multidisciplinair opgesteld 

behandelplan onder behandelregie van de gedragswetenschapper, arts of verpleegkundig 

specialist; 

 ‘Zo nodig’ gebruik van psychofarmaca voor probleemgedrag is, tenzij geïndiceerd of in acute 

situaties, niet toegestaan; 

 Bij aanvang van psychofarmaca voor probleemgedrag wordt al direct nagedacht over en 

gewerkt aan afbouw en stoppen; 

 Bij gebruik van psychofarmaca voor probleemgedrag wordt minimaal driemaandelijks 

geëvalueerd met arts, gedragswetenschapper, verzorgende/begeleider en met input van 

cliënt(vertegenwoordiger). Bij deze evaluatie is de apotheker tenminste 1x per jaar aanwezig; 

 Cliënt(vertegenwoordiger), verzorgende en/of begeleider krijgen psycho-educatie over 

probleemgedrag en over het monitoren van de werking en bijwerking van de psychofarmaca 

voor probleemgedrag; 

 De bestuurder is bestuurlijk verantwoordelijk voor het psychofarmacabeleid en zorgt voor 

voldoende deskundig personeel en randvoorwaarden; 

 Professionals werken volgens professionele richtlijnen over probleemgedrag en het 

voorschrijven van psychofarmaca; 

 Gebruik van psychofarmaca voor probleemgedrag wordt op afdelingsniveau geëvalueerd. 

 

Dementievriendelijke gemeente 

Nu mensen met dementie langer thuis blijven wonen is het noodzakelijk dat de woonomgeving zich 

daarbij aanpast. Mee kunnen doen is immers voor iedereen belangrijk. Zeventig procent van de 

huidige kwart miljoen mensen met dementie woont gewoon thuis. Dat betekent dat er heel veel 

wijken, buurten en gemeenschappen zijn waar bewoners met deze aandoening leven. Een 

dementievriendelijke gemeente speelt daar op in. 

 

Dementievriendelijk wil zeggen dat de bewoner met dementie zich buitenshuis zo normaal mogelijk 

kan bewegen, zonder negatieve confrontaties. In een dementievriendelijke gemeente: zijn de inwoners 

zich bewust van dementie en weten ze er het een en ander van; mensen met dementie en hun 

mantelzorgers worden in die gemeenschap aangemoedigd om hulp en ondersteuning te zoeken;  

mensen met dementie voelen zich opgenomen in die gemeenschap, kunnen zoveel mogelijk hun 

gang gaan en hebben meer keuzes en controle over hun dagelijkse bezigheden.  

 

Het besef dat ook de woonomgeving veel kan en moet betekenen voor het verlichten van de taak van 

de mantelzorger begint ook in ons land steeds meer door te dringen. Er zijn her en der al kleine 

gemeenten, vooral in Brabant, die op eigen initiatief begonnen zijn met het verbeteren van de 

voorzieningen voor bewoners met dementie. 

Belangrijk punten bij dit streven: 
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 Goede zorg voor de mantelzorger is essentieel; 

 Artsen, winkeliers en andere dienstverleners moeten (façade)gedrag van mensen met 

dementie leren herkennen; 

 Laagdrempelige punten in de buurt waar voor mantelzorgers altijd deskundige hulp te vinden 

is en een welwillend oor; 

 Blijf creatief in het zoeken en vinden van oplossingen: 'one size fits all' in de dementiezorg 

bestaat niet. 

 

Utrechtse Heuvelrug is de eerste gemeente in Nederland die getest is op 

dementievriendelijkheid. Voor de test werden agenten en medewerkers van de 

gemeente benaderd door zogenoemde mystery guests. De test is een initiatief 

van Alzheimer Nederland.  

 

Test 

Alzheimer Nederland zet zich in voor een dementievriendelijke samenleving; 

een samenleving waarin mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen meedoen. Op hun website is 

een kaart te vinden waarop je kunt zien welke winkel of organisatie iets extra’s doet voor mensen met 

dementie en hun mantelzorgers.  
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De cliënt ondersteunen 

Het maken van keuzes is vaak moeilijk en het is ook heel lastig om de gevolgen van een bepaalde 

keuze helemaal te overzien. Dat geldt voor ons allemaal dus ook voor cliënten.  

In veel situaties hebben cliënten daar ondersteuning bij nodig. Die ondersteuning kan komen vanuit 

hun eigen sociaal netwerk maar vaak ook van jou als zorgprofessional.  

 

Aandachtspunten bij het bieden van ondersteuning 

 

 Laat de gedachte los dat jij bepalend bent voor de kwaliteit van leven van de ander. Laat de cliënt 

zoveel mogelijk zelf ‘ontdekken’ wat voor hem kwaliteit van leven is en hoe hij dat zelf kan 

regelen. 

 

 Wees nabij als dat noodzakelijk is, maar neem niet meer over dan nodig is. 

 

 Betrek mantelzorgers of familie bij het maken van keuzes en het bevorderen of handhaven van 

de zelfredzaamheid. 

 

 Neem, met echte betrokkenheid, professionele afstand en laat de verantwoordelijkheid en regie 

over het eigen leven zo veel mogelijk bij de cliënt en/of zijn sociaal netwerk. 

 

 Reageer niet te snel en vul zaken niet in vanuit je eigen beleving en opvattingen (NIVEA= Niet 

Invullen Voor Een Ander). 

 

 Ga op een niet-sturende manier in gesprek met de cliënt en of zijn sociaal netwerk: geef hen de 

tijd, luister actief, observeer goed en stel vragen. 
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Opdracht: Hoe persoonsgericht ben ik?  

 

Wat is je eigen inschatting over de mate waarin je persoonsgericht werkt? Omcirkel het antwoord dat 

het best bij jou past. 

 

1. Doe ik te weinig / ik voel me hierin erg onzeker. 

2. Doe ik soms / ik voel me nog wel eens onzeker. 

3. Doe ik wisselend / Ik heb behoefte aan meer oefening in de praktijk. 

4. Doe ik regelmatig / ik wil dit ontwikkelen bij mezelf. 

5. Doe ik veel maar niet altijd / ik heb nog verbeterpunten. 

6. Doe ik altijd / beheers ik goed. 

 

B
e
g

e
le

id
e
n
 

1 Ik stimuleer de cliënt om zoveel mogelijk de eigen 

regie over het leven te blijven voeren. 

 

1 2 3 4 5 6 

2 Ik pas persoonsversterkende benaderingen toe bij 

cliënten. 

 

1 2 3 4 5 6 

3 Ik ben me bewust van mijn eigen houding bij de 

communicatie met een cliënt. 

 

1 2 3 4 5 6 

A
a
n

d
a
ch

t 
e
n

 

b
e
g

ri
p

 t
o

n
e
n

 

 

4 Ik neem cliënten serieus. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

5 Ik ga na bij een cliënt wat diens wensen en 

gewoonten zijn. 

 

1 2 3 4 5 6 

6 Ik herken manieren van communiceren die voor 

cliënten niet passend zijn. 

 

1 2 3 4 5 6 

7 Ik toon interesse in de zienswijze van de 

mantelzorger door een luisterende basishouding. 

 

1 2 3 4 5 6 

R
e
la

ti
e
s 

b
o

u
w

e
n
 e

n
 

n
e
tw

e
rk

e
n

 

 

8 Ik leg actief contact met de mantelzorger om inzicht 

te krijgen in de levensloop of in belangrijke 

gebeurtenissen van de cliënt. 

1 2 3 4 5 6 

9 Ik kan de voor- en afkeuren en basisbehoeften van 

een cliënt in kaart brengen. 

 

1 2 3 4 5 6 

O
p

 d
e
 

b
e
h
o

e
ft

e
n

 

e
n

 

v
e
rw

a
ch

ti
n

g
e
n

 

v
a
n

 d
e
 k

la
n

t 

ri
ch

te
n

 

 

10 Ik kan de zorg aanpassen aan de individuele 

behoeften en mogelijkheden van een cliënt. 

 

1 2 3 4 5 6 

11 Ik ga regelmatig na of de cliënt nog tevreden is. 

 

 

1 2 3 4 5 6 
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Onbegrepen gedrag 

 

Onder onbegrepen gedrag verstaan we vele verschillende vormen van gedrag zoals: veelvuldig bellen 

of roepen, agressief gedrag, vaak mopperen en kritiek leveren, achterdochtig zijn en onterecht 

beschuldigen, dwalen, depressief gedrag, angstig en nerveus gedrag, afhankelijk gedrag, ontremd 

gedrag, apathisch gedrag enzovoort. 

 

 

 

 

 

 

Niet elk onbegrepen gedrag wordt als even belastend ervaren. Van de ene cliënt accepteer je minder 

dan van een ander.  

 

Er zijn drie factoren die onbegrepen gedrag extra belastend maken: 

 je hebt het idee dat de cliënt het bewust en met opzet doet; 

 je hebt het idee dat het gedrag op jou persoonlijk is gericht;  

 je ervaart het gedrag als onvoorspelbaar: 'Ik weet niet wat er gebeurt als ik naar de cliënt ga'. 

 

Ontstaan 

Gedrag wordt bepaald door de wisselwerking tussen individu en omgeving. Onbegrepen gedrag dus 

ook. Er zijn veel factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van onbegrepen gedrag: 

 

 Lichamelijke conditie  

Als iemand zich fit voelt, is de kans op het voorkomen van onbegrepen gedrag kleiner dan 

wanneer hij moe is of zich ziek voelt. Bij oververmoeidheid of overspannenheid is iemand 

gevoeliger voor prikkels van buitenaf en heeft minder grip op zijn emoties. Bepaalde lichamelijke 

problemen, zoals ontregelde suikers, een verstoorde schildklierwerking of een verminderde hart- 

en longfunctie, kunnen gemakkelijk aanleiding geven tot onbegrepen gedrag. 

 

 Hersenaandoeningen 

Een aandoening in de hersenen kan tot gedragsveranderingen leiden. Bij onbegrepen gedrag 

moet je bedenken dat dit een van de eerste tekenen van een dementiesyndroom kan zijn. Ook 

een NAH of Parkinson kan tot gedragsveranderingen leiden. 

 

 Medicijngebruik 

Onbegrepen gedrag kan samenhangen met medicijngebruik. Cliënten reageren vaak sterker of 

anders op bepaalde medicijnen. Omdat vaak verschillende medicijnen naast elkaar worden 

gebruikt, kan dit tot vreemd of verward gedrag leiden. 

 

 Psychische factoren 

o Geheugen en inzicht 

Gedrag is mede afhankelijk van geheugen en inzicht. Is het geheugen in orde bij de vrouw 

die zo vaak belt? Begrijpt die man, die zo angstig bij hulp reageert, je nog wel?  

o Persoonlijkheid 

Met het ouder worden kunnen bepaalde persoonlijkheidstrekken sterker naar voren komen. 

Iemand kon bijvoorbeeld zijn dwangmatigheid vroeger goed onder controle houden of 

Onbegrepen gedrag kan het beste omschreven worden als: 

gedrag dat moeilijkheden oplevert voor de betrokkene zelf, 

voor de mensen om de cliënt heen, of voor beiden. 
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verbergen, maar bij het vorderen van de leeftijd gaat dit moeilijker.  

o Omgaan met tegenslagen 

Ieder mens heeft in het leven vaste reactiepatronen om met tegenslagen om te gaan. Op 

hoge leeftijd lukt dat soms niet meer. 

o Levensloop 

Soms zijn er in iemands leven ingrijpende gebeurtenissen met onuitwisbare sporen. Denk 

aan oorlogs- en kampervaringen. 

o Stemming 

Stemmingen wisselen en daarmee het gedrag. De één heeft sneller last van een bedrukte 

stemming dan de ander. Sommige mensen kampen met ernstige stemmingsprobleem, 

zodat ze niet meer van prettige dingen kunnen genieten, zoals bij een depressie. 

 

 Omgeving 

Onbegrepen gedrag wordt ook door de omgeving bepaald. Bijvoorbeeld: is er voldoende privacy, 

voelt het als een eigen plek, je thuis voelen, de aankleding en inrichting van de ruimten, is er 

voldoende bewegingsruimte, zijn de deuren op slot, enz. 

 

 Hoe is de sfeer?  

Bij het ontstaan van onbegrepen gedrag speelt de relatie met anderen. Hoe is de verhouding van 

de cliënt met familie, vrienden, medecliënten, medewerkers? 

 

De eigen rol 

Zorg verlenen en ontvangen is een proces waarbij mensen op elkaar reageren. Jij reageert en roept 

(bewust en onbewust) reacties op. Observeer dus het gedrag van de ander, maar ook je eigen gedrag 

en dat van collega's. Leidt dat misschien tot onbegrepen gedrag? 

 

Wanneer je regelmatig wordt geconfronteerd met onbegrepen gedrag kan dat een bron van spanning 

worden. Dit is een normale reactie. Het is belangrijk dat je iets met die spanning doet. Het uitwisselen 

van deze gevoelens met anderen (collega's) kan al iets van de spanning wegnemen. Ga na waarom je 

gespannen raakt. Juist je eigen ideeën en opvattingen dragen bij aan de ervaren stress. Niet alleen het 

moeilijke gedrag van de ander veroorzaakt spanning, maar ook je idee erover. 

 

Belangrijk is dat er serieus aandacht voor is. Misschien krijg je het gevoel dat het aan jou ligt, dat jij de 

enige bent die met dat moeilijke gedrag te maken heeft, dat jij de enige bent die er niet mee kan 

omgaan. Het wordt een stuk makkelijker als je merkt dat jij niet de enige bent met die problemen, dat 

anderen vergelijkbare ervaringen hebben, en dat zij misschien iets van jou kunnen leren. 
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Acht kernelementen voor goed omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie 

 

Het Trimbos instituut en Vilans hebben in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 

gekeken naar de bestaande (twaalf!) richtlijnen op het gebied van onbegrepen gedrag en onderzocht 

over welke zaken binnen deze richtlijnen overeenstemming bestaat.  

 

Uit de richtlijnen zijn acht kernelementen gehaald voor goed omgaan met onbegrepen gedrag bij 

dementie. Deze worden door de inspectie sinds 2015 gehanteerd om te beoordelen of er goede 

dementiezorg wordt gegeven.  

 

De kernelementen zijn: 

 

1. Belang van tijdig signaleren van onbegrepen gedrag zodat ingegrepen kan worden voordat 

escalatie plaatsvindt. 

 

Zorg voor de cliënt wordt geleverd vanuit het ‘kennen’ van de cliënt. Medewerkers weten welk 

gedrag, welke stemming normaal is voor die cliënt. Zij laten in de praktijk zien dat zij cliënten 

kennen en dat zij signalen van onbegrepen gedrag kunnen herkennen en hierop kunnen 

reageren. Voor iedere cliënt is er een individueel zorgplan / zorgleefplan dat aansluit op de 

levensgeschiedenis en zorgbehoeften van de cliënt en dat, vanuit het cliëntperspectief, concreet 

geformuleerde doelen bevat.  

Uit het zorgleefplan blijkt dat signalen van het onbegrepen gedrag bekend zijn. Beschreven staat 

hoe escalatie voorkomen kan worden. In de rapportage is informatie over gedrag en eventuele 

escalatie terug te vinden. Het zorgleefplan komt tot stand in samenwerking met de cliënt en/of 

zijn vertegenwoordiger.  

 

Goed praktijkvoorbeeld:  

Een cliënte was tijdens het koffiedrinken haar pop aan het wiegen en sussen. Een 

medewerker nam de zorg voor de pop even over, zodat deze cliënte koffie kon drinken. De 

medewerker vertelde dat wanneer ze dit niet deed, de cliënte niet at of dronk. 

 

 

2. Maken van een gedegen analyse van het gedrag met aandacht voor oorzaken op lichamelijk, 

psychisch en sociaal terrein. 

 

Vanuit het ‘kennen’ van de cliënt is bekend wanneer onbegrepen gedrag optreedt.  

Onbegrepen gedrag wordt op een methodische wijze en multidisciplinair geanalyseerd. De 

analyse bevat onderzoek naar lichamelijke factoren en medicijngebruik, onderzoek naar 

psychische factoren (de aanwezigheid van een psychische stoornis) en onderzoek naar sociale 

factoren (inclusief de levensgeschiedenis, de bejegening en de omgevingsfactoren) als mogelijke 

oorzaken van het onbegrepen gedrag. 

 

Goed praktijkvoorbeeld:  

In een aantal organisaties was - naast het halfjaarlijkse multidisciplinair overleg (MDO)- een 

wekelijks of tweewekelijks overleg van de arts, de psycholoog en de verzorgende plaats over 

het gedrag van cliënten. Hierdoor kon tijdig verandering in het gedrag worden gesignaleerd. 
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Een analyse kon ‘groeien’ hoewel dit niet altijd was opgeschreven.  

 

3. Belang van een multidisciplinaire aanpak in een team met in ieder geval verzorgende, arts en 

psycholoog. 

 

Multidisciplinair werken is een voorwaarde om gedrag te onderzoeken, een best passende 

interventie samen te stellen, uit te voeren en te evalueren. Multidisciplinair werken, gericht op de 

zorg voor mensen met onbegrepen gedrag door dementie, gebeurt door een vast team. Dit vaste 

multidisciplinaire team heeft een gezamenlijk gedachtegoed van waaruit gewerkt wordt. Het 

team bestaat minimaal uit de disciplines die bij de behandeling en verzorging/ verpleging van de 

cliënt betrokken zijn. Het multidisciplinaire team wordt zo nodig aangevuld met externe 

deskundigen (bijvoorbeeld: psychiater, CCE, gedragsdeskundigen GGZ), zeker als de cliënt 

onvrijwillige zorg krijgt.  

 

 

4. Het aanpakken van de oorzaak van het gedrag en niet het gedrag zelf. 

 

Goed praktijkvoorbeeld:  

De uitspraak van een psycholoog die wekelijks op de werkvloer aanwezig was, was terug te 

lezen in de visie: “het is aan ons om het gedrag van de mens met dementie te begrijpen”.  

 

 

5. Eerst toepassen van psychosociale interventies. Psychofarmaca alleen toepassen wanneer blijkt 

dat psychosociale interventies niet (voldoende) werkzaam zijn (uitzondering bij lichamelijke 

oorzaken, delier of psychose). 

 

Afhankelijk van de oorzaak van het gedrag wordt bij een keuze tussen psychosociale interventies 

en toepassing van psychofarmaca eerst gekozen voor psychosociale interventies. Dit omdat 

psychosociale interventies passen bij een persoonsgerichte benadering van cliënten. De 

psychosociale interventies worden in het vaste multidisciplinaire team en met het netwerk van de 

cliënt besproken en vastgelegd in het zorgplan. Indien uit evaluatie van de interventie(s) blijkt dat 

de interventie en eventuele alternatieve psychosociale interventies het cliëntgedrag niet 

voldoende beïnvloedt, kan (aanvullend) psychofarmaca gebruikt worden.  

Medewerkers moeten deskundig zijn in het toepassen van psychosociale interventies.  

 

6. Psychofarmaca volgens de richtlijn (Nb. bedoeld wordt de richtlijn voor de specialisten 

ouderenzorg) toepassen tenzij er belangrijke redenen zijn om hiervan af te wijken. 

 

7. Familie en mantelzorg betrekken bij de analyse en aanpak van het probleem. 

 

Gevraagd en ongevraagd tellen de ervaring, wensen en inzichten van de cliënt en zijn netwerk 

over het welzijn en het gedrag van de cliënt mee bij het analyseren en vaststellen van het 

probleem en bij het bepalen van het zorg- en behandelbeleid door het multidisciplinaire team.  

Het netwerk van de cliënt krijgt ruimte om de eigenheid en de autonomie van de cliënt te 

bewaken en te bevorderen.  

Het netwerk van de cliënt is erkend in de onzekerheid, verdriet en boosheid over de 

achteruitgang en het onbegrepen gedrag van de naaste (cliënt) en ontvangt steun in de 

verwerking hiervan.  



 
 

 

44 
 

 

Goed praktijkvoorbeeld:  

Een specialist ouderengeneeskunde vertelde dat hij voor de opname van een nieuwe cliënt 

diens familie/partner in overweging gaf om de eerste paar nachten bij de cliënt te blijven 

slapen. Dit scheelde veel onrust, psychofarmaca en ongemak.  

 

8. Behandeling evalueren met extra aandacht voor het mogelijk staken van behandeling met 

psychofarmaca. 

 

 
 

Bekijk het volledige rapport ‘Kijken met andere ogen naar de zorg voor mensen met 

dementie en onbegrepen gedrag’ 

 

 
 

Opdracht: onbegrepen gedrag 

 

1. Door welk onbegrepen gedrag raak je geïrriteerd? Beschrijf het gedrag van een cliënt bij wie je 

eigen grenzen zijn bereikt  

 

2. Als de situatie van een cliënt je bezig houdt, met wie praat je daarover? Hoe doen anderen dat? 

Praat hierover in tweetallen. 
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Stappenplan omgaan met onbegrepen gedrag 

 

 
 

Bekijk het filmpje ‘Introductiefilmpje’ op de BTSG site via de GVP pagina. 

 

 
 

Als GVP heb je een rol tijdens het werkoverleg of MDO 

als het gaat om de omgang met cliënten met 

onbegrepen gedrag. Dat zal meestal in multidisciplinair 

verband zijn maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. 

Collega’s kunnen ook direct naar je toekomen met 

vragen over de omgang met een cliënt.  

Wanneer je je voorbereidt op zo’n werkoverleg of 

MDO is het belangrijk om daarbij een methodische 

aanpak te hanteren. Er is een stappenplan ontwikkeld 

dat je daarbij behulpzaam kan zijn. Dit stappenplan 

bestaat uit 4 fases waarbinnen je steeds 2 stappen 

moet doorlopen (zie tekening hiernaast). Je herkent 

hierin de methodische cyclus. 

 

Beschrijven: het in kaart brengen (multidisciplinair) van het onbegrepen gedrag 

Deze fase bestaat uit het zorgvuldig omschrijven en in kaart brengen van het onbegrepen gedrag.  

Vaak wordt vanuit de cliënt geredeneerd. Het probleem ligt bij de cliënt, deze moet veranderen. 

Benader het onbegrepen gedrag altijd als een probleem in relatie tot 

de omgeving van de cliënt.  

 

Een voorbeeld maakt dit duidelijk: als een cliënt vrij door het 

gebouw kan lopen zonder de weg kwijt te raken en niet in gevaar 

kan komen, is ‘zwerven’ geen onbegrepen gedrag meer.  

 

Realiseer je ook (en breng dat over) dat onbegrepen gedrag voor de 

cliënt soms de enige manier is om zich te uiten. Onbegrepen gedrag 

heeft soms vanuit de beleving van die cliënt, een belangrijke functie. 

Zwerven kan een uiting zijn van het (letterlijk) weglopen voor, in de beleving van de cliënt, een 

bedreigende omgeving.  

De belangrijkste vraag bij het omgaan met onbegrepen gedrag is daarom niet: hoe krijgen we dit 

gedrag weg, maar wat maakt de omgeving zo bedreigend voor de cliënt?  

De vraag is dus wat heeft deze cliënt van ons nodig? Daarmee is het onbegrepen gedrag een 

probleem van de omgeving en moeten mogelijke oplossingen in de omgeving worden gezocht. Merk 

nogmaals op, dat medewerkers, medecliënten, vrijwilligers etc. allemaal tot die omgeving behoren! 

 

Een groot risico bij het bespreken van onbegrepen gedrag is dat te snel naar een oplossing wordt 

gezocht en onvoldoende wordt stilgestaan bij de oorzaak. Medewerkers in de zorg zijn 

oplossingsgericht (een goede eigenschap) maar gaan vaak te snel tot actie over. Een actie is soms niet 
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nodig of sluit niet goed aan bij de vraag. Neem dus de tijd voor het goed in kaart brengen van het 

onbegrepen gedrag! 

 

Onbegrepen gedrag is ‘multifactorieel bepaald’ dat wil zeggen dat verschillende factoren onbegrepen 

gedrag in stand kunnen houden of veroorzaken. In het schema hieronder zijn de verschillende 

factoren samengevat waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen: 

 cliëntgebonden factoren en 

 omgevingsfactoren. 

Schema cliënt- en omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op onbegrepen gedrag 

 

 
 

 

Omgevingsfactoren zijn: 

 

o De fysieke omgeving 

Deze wordt gevormd door de woning / het gebouw, de ligging, de ruimtelijke indeling en de 

inrichting van de ruimte(n). Aanpassingen in de fysieke omgeving kunnen soms bijdragen aan 

vermindering van onbegrepen gedrag. 

  

o De sociale omgeving 

Cliënten, medewerkers, familie, medecliënten en vrijwilligers, beïnvloeden elkaar wederzijds. 

Te hoge werkdruk leidt bijvoorbeeld tot zeer gehaaste werknemers en dat kan onbegrepen 

gedrag bij cliënten veroorzaken. En andersom kan onbegrepen gedrag, vooral agressie, leiden 

tot verminderde motivatie, ziekteverzuim en burn-out bij medewerkers. 

Familie kan (onbewust) onbegrepen gedrag in stand houden, uitlokken of zelfs versterken. 
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o Dagbesteding.  

Mogelijkheden om naar behoefte en aansluitend op de belevingswereld actief bezig te zijn. 

Uit onderzoek is gebleken dat activiteiten onbegrepen gedrag verminderen. 

 

 

 

Cliëntgebonden factoren 

 

o Lichamelijke factoren en medicijngebruik  

Deze kunnen een oorzaak zijn van onbegrepen gedrag. Het is belangrijk dat de arts 

onderzoekt of er sprake is van een behandelbare aandoening, of het medicijngebruik 

aangepast kan worden of dat symptoombestrijding kan plaatsvinden. Wees in het bijzonder 

alert op de mogelijke aanwezigheid van pijn of ander lichamelijk ongemak. 

 

 

o Persoonlijke factoren 

Deze hebben te maken met levensloop en ingrijpende gebeurtenissen daarin, persoonlijkheid 

en levensstijl. Deze kunnen nog steeds of weer een rol spelen in het gedrag van de cliënt. 

Cliënten kunnen dergelijke situaties weer herbeleven. 

Aandachtspunten 

 Heeft de cliënt een zinvolle dagbesteding of is er sprake van verveling? 

 Is de omgeving voor de cliënt herkenbaar en veilig? 

 Heeft de cliënt de mogelijkheid zich terug te trekken? 

 Is er sprake van over- of onderprikkeling (denk aan lawaai, gedrag andere cliënten)? 

 Heeft de cliënt voldoende bewegingsvrijheid? 

 Sluit het dagritme aan bij de behoeften van de cliënt? 

 Hoe reageren medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers op de cliënt en omgekeerd? 

Hoe hoog is de ‘tolerantiedrempel’? 

 Wordt de cliënt met voldoende respect bejegend? 

 Wordt voldoende uitgegaan van gewoontes van de cliënt, normen en privacy? 

Aandachtspunten 

 Is er medicatie die het gedrag van de cliënt (mede) kan veroorzaken of beïnvloeden 

zoals antihypertensiva, pijnstillers, antipsychotica, antidepressiva? 

 Zijn er veranderingen in de lichamelijke toestand van de patiënt die bijvoorbeeld 

wijzen op infectieziekten, hart- of hersenaandoeningen, stofwisselingsstoornissen,  

 Hoe is het bewustzijnsniveau? 

 Hoe zijn de cognitieve functies? 

 Zijn er problemen met de zintuigfuncties? 

 Zijn er problemen met het eet- en drinkgedrag (slikproblemen, pijn in de mond, 

slecht passend gebit etc.)? 

 Zijn er problemen met mictie en defaecatie? 

 Is er sprake van pijn? 

 Is het slaappatroon verstoord? 
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Als GVP kun je veel informatie met betrekking tot onbegrepen gedrag in kaart brengen. Ga na welke 

omgevingsfactoren van invloed zijn, zowel negatief als positief. Je kunt daarbij onderstaande checklist 

hanteren en de uitgebreide checklist uit de bijlagen gebruiken. 

 

Voorbeeldschema van te ondernemen acties bij het in kaart brengen van oorzaken van onbegrepen gedrag 

 

Onderzoek van: Doen? Wat te doen? Wie? 

Omgeving 

 Sociale omgeving ja / nee (bijvoorbeeld een ABC-analyse of 

observatie) 

GVP met 

team 

 Fysieke omgeving ja / nee (bijvoorbeeld in kaart brengen fysieke 

aspecten van de huiskamer, zie bijlage 

1) 

GVP 

 Dagbesteding ja / nee (bijvoorbeeld inventarisatie hobby’s en 

interesses bij contactpersoon) 

AB, familie 

     

Persoon 

 Medische factoren ja / nee (bijvoorbeeld uitsluiten lichamelijke 

oorzaken die onbegrepen gedrag 

(mede) veroorzaken) 

Arts 

 Persoonlijkheid ja / nee  Psycholoog, 

familie 

 Psychologische factoren ja / nee (bijvoorbeeld is sprake van een 

depressie?) 

Psycholoog 

 

 

Onbegrepen gedrag is niet altijd te voorkomen bijvoorbeeld als dit verbonden is aan het ziektebeeld. 

Soms is het ontstaan van (een deel van) het onbegrepen gedrag of blijven bestaan van onbegrepen 

gedrag, wél te beïnvloeden. Daarvoor zijn aangrijpingspunten te vinden bij de cliënt zelf en in de 

omgeving van de cliënt: 

 

Maak duidelijk dat collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers (als deel van de omgeving) veel invloed 

kunnen hebben op het voorkomen (dubbele betekenis) van onbegrepen gedrag. Daarnaast moeten zij 

voldoende kennis en vaardigheden hebben om onbegrepen gedrag te kunnen herkennen, 

observeren, rapporteren en hanteren. Een GVP kan hier een positieve bijdrage leveren. 

Aandachtspunten 

 Is er levensloopinformatie die het gedrag kan verklaren dan wel begrijpelijk maken? 

 Hoe ging de cliënt in zijn leven om met tegenslagen (copingstrategie)?  

 Wordt voldoende met de levensstijl rekening gehouden evenals met het feit dat de 

cliënt veel heeft moeten inleveren? 

 Hoe is de stemming van de cliënt? 

 Hoe reageert de cliënt op zijn lichamelijke en/of psychische afhankelijkheid? 

 Is er sprake van angst voor controleverlies? 



 
 

 

49 
 

Zoals gezegd wordt onbegrepen gedrag vrijwel altijd veroorzaakt of in stand gehouden door 

meerdere factoren. Expertise van verschillende disciplines is nodig om met deze uiteenlopende 

factoren rekening te kunnen houden. Daarnaast hebben cliënten steeds vaker complex onbegrepen 

gedrag en en dat vraagt per definitie om samenwerking tussen de verschillende disciplines. Schakel 

deze disciplines in of geef advies om deze disciplines in te schakelen.  

 

Ga na in het zorg(leef)plan of er wellicht al disciplines ingeschakeld zijn geweest. Het komt regelmatig 

voor dat dat wel het geval is geweest maar dat niet ieder op de hoogte is. Of dat het al enige tijd 

geleden is (en daardoor op de achtergrond is geraakt) of dat het niet geborgd is (bijvoorbeeld het is 

niet vertaald in een omgangsadvies of onderdeel van het zorg(leef)plan. Kijk ook of een en ander 

duidelijk is voor diegene die er mee moeten kunnen werken (geen vakjargon, duidelijke 

omgangsadviezen). 

 

 
 

Reflectieopdracht: Omgevings- en cliëntgebonden factoren 

 

1. Op welke omgevingsfactoren let je? 

 

 

2. In hoeverre is het aanbod van dagbesteding afgestemd op de cliënten? 

 

 

3. Ken je een voorbeeld waarbij het gedrag van medewerkers of familie (mede) oorzaak was van 

onbegrepen gedrag van een cliënt? 

 

 

4. Hoe goed ben je op de hoogte van de levensloop en ingrijpende gebeurtenissen als mogelijke 

oorzaak van onbegrepen gedrag van een cliënt?  
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Meten is weten: de geeltjesmethode 

 
 

Bekijk het filmpje ‘Geeltjesmeting’ op de BTSG site via de GVP pagina. 

 
 

Het is belangrijk het onbegrepen gedrag goed in kaart te brengen. Een eenvoudige voor iedereen te 

hanteren methode is door letterlijk te 

tellen hoe, wanneer en hoe vaak een 

onbegrepen voorkomt in een 

bepaalde periode, bijvoorbeeld 

gedurende een week.  

 

Een eenvoudige methode is de 

zogenaamde ‘geeltjesmethode’ 

ontwikkeld. Deze naam is ontleend 

aan de gele post-its.  

Je zet op een groot vel (A3) om welk 

onbegrepen gedrag het gaat en de 

dagen van een week.  

Telkens wanneer het onbegrepen 

gedrag voorkomt, wordt dit op een 

post-it gezet met vermelding van tijd 

en plaats. De post-its worden dan op 

het vel geplakt bij de betreffende dag.  

 

In de illustratie hiernaast zie je hoe een dergelijke lijst er uit ziet. Ook andere observatiemethoden 

lenen zich voor het in kaart brengen van onbegrepen gedrag. Een psycholoog kan helpen bij het 

inzetten van dergelijke observatiemethoden.  

 

In de bijlage vind je een overzicht van observatie en testmethoden gekoppeld aan de aard van het 

gedragsprobleem. 

 

 
Je kunt de poster en instructie downloaden van de BTSG site via de GVP pagina. 

 

 

Opdracht: Meten is weten 

 

1. Schrijf op welke meetinstrumenten je gebruikt en waarvoor. Orden ze van vaak tot zelden. 

2. Hanteer je deze zelf of doe je dit samen met je collega’s. Wat zijn je ervaringen? 

3. Stel, je moet collega’s motiveren om onbegrepen gedrag te meten. Hoe zou jij dat aanpakken? 

Welke belemmeringen verwacht je eventueel daarbij? 

4. Welke tips heb je voor collega’s? 
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Begrijpen van onbegrepen gedrag en doel(en) formuleren 

 
 

Bekijk het filmpje ‘Gedragsanalyse’ op de BTSG site via de GVP pagina. 

 
 

Als de informatie is verzameld, probeer je samen het gedrag te begrijpen. Je stelt de vraag “Welke 

factoren spelen een centrale rol in het ontstaan of in stand houden van het onbegrepen gedrag?” 

Een methode die je daarbij kunt hanteren is brainstormend zoeken naar samenhang tussen de 

factoren. Gebruik daarbij een flip-over of een lege PowerPoint presentatie (Nb. Flip-over gaat in de 

praktijk veel sneller). Benut de resultaten van de analyse van de omgevingsfactoren en andere 

observaties (b.v. geeltjesmethode). 

Je schrijft in het midden het onbegrepen gedrag. Je schrijft links wat mogelijke oorzaken van het 

onbegrepen gedrag zijn (zet pijlen om dit aan te duiden), en rechts mogelijke gevolgen. Sta stil bij dit 

principe van oorzaak – gevolg. Bijvoorbeeld: als er een pijl staat tussen angstgevoelens en agressief 

gedrag, dan moet aannemelijk zijn dat bij deze persoon angst leidt tot agressie (bijvoorbeeld doordat 

angstige emoties worden verdrongen door boze emoties). 

Let op: brainstormend kun je er achter komen dat een aanvankelijke oorzaak niet de feitelijke oorzaak 

is. Pas zaken dan aan.  

Geef ook aan of iets het onbegrepen gedrag verergert of juist 

verminderd. 

De meerwaarde zit er in dat je dit samen doet en ieder een bijdrage 

levert. Zo ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van oorzaken en 

gevolgen en de mogelijke samenhang tussen factoren. 

 

Stel vervolgens de vraag welke van de factoren beïnvloedbaar zijn, op 

welke factoren kun je daadwerkelijkheid invloed uitoefenen. 

 

Je hebt samen stil gestaan bij het onbegrepen gedrag, oorzaken en 

gevolg en je ingeleefd in wat dit betekent voor de cliënt. Je gaat nu samen op zoek naar doel(en) en 

interventies. 

 

Mogelijke algemene doelen als het gaat om onbegrepen gedrag zijn: 

 het verdwijnt, 

 het vermindert, 

 acceptatie van het onbegrepen gedrag, 

 voorkomen van het onbegrepen gedrag. 

 

Een doel is bij voorkeur meer specifiek (SMART) bijvoorbeeld in geval van agressie: 

 

“Agressieve uiting komt niet vaker voor dan twee maal per week. De agressieve uiting is verbaal, niet 

fysiek.” 
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Interveniëren: Interventies bedenken en uitvoeren 

 
 

Bekijk het filmpje ‘Interventie’ op de BTSG site via de GVP pagina. 

 
 

Je gaat nu met elkaar brainstormen over wat je kunt doen om het onbegrepen gedrag te beïnvloeden. 

Wees daarbij creatief en val niet meteen terug op bekende of 

bestaande mogelijkheden. 

Een aantal tips: 

 Bespreek mogelijkheden om op onderdelen een interventie te 

richten. Doe dit voornamelijk bij factoren die vooraf gaan aan het 

onbegrepen gedrag, want deze geven de meeste kans op het 

voorkomen van het probleem. Maar: vaak houden factoren die in 

de tijd na het onbegrepen gedrag plaatsvinden het probleem in 

stand. Dus ook daar moet aandacht voor zijn. 

 Kies die factoren waarvan jullie samen vermoeden dat deze de 

meeste kans op succes bieden. Verzamel hierbij mogelijke interventies. Successen motiveren. 

 Zet de verschillende interventies op een flip-over en beoordeel deze op basis van verwacht effect 

en haalbaarheid van de uitvoering. Interventies die (relatief) gemakkelijk zijn uit te voeren én 

waarvan het verwachte effect (relatief) hoog is, verdienen de voorkeur (hoge prioriteit). 

 Kies op basis van de gemaakte prioriteiten welke interventie(s) zullen worden uitgevoerd. 

 Formuleer realistische verwachtingen ten aanzien van de interventies. 

 

Dit resulteert bijvoorbeeld in een overzicht als volgt: 

 

Factor die 

bijdraagt aan het 

onbegrepen 

gedrag 

Beïnvloedbaar? Mogelijke interventies Verwacht  

resultaat 

Inschatting 

haalbaarheid 

slaapproblemen ja 1. (tijdelijke) slaapmedicatie 

2. Lichamelijke activiteiten 

overdag 

Hoog 

 

Laag  

Ja 

 

Nee 

overprikkeling ja Meer alleen op de kamer Hoog Ja 

wordt overvraagd ja Aangepast dagschema Middel Ja  

 

Een en ander moet worden verwerkt in het zorg(leef)plan van de cliënt en alle betrokkenen moeten op 

de hoogte worden gesteld.  
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Evalueren: wat zijn de resultaten en welke conclusies kunnen we trekken? 

Bij het evalueren wordt duidelijk wat het belang is van het meten van 

onbegrepen gedrag. Je moet meten om te weten of een interventie 

‘werkt’. Meten is niet een ‘kwestie van gevoel’. Hoe vanzelfsprekend dit 

ook klinkt, in de praktijk wordt nogal eens vertrouwd op het eigen 

oordeel (“het gaat beter met de cliënt. Hij zit beter in zijn vel en ook de 

omgeving ervaart meer plezier aan hem …”). Hoe belangrijk dit 

intuïtieve oordeel ook kan zijn, dit kan beïnvloed worden door een 

positieve stemming over wat er met een cliënt gebeurt. Soms ontstaat 

er meer begrip voor onbegrepen gedrag, waardoor de beleving van het 

probleem verandert. Men ervaart het onbegrepen gedrag als minder storend en zal gemakkelijker 

rapporteren dat het onbegrepen gedrag is verminderd. In werkelijkheid hoeft dit echter niet het geval 

te zijn. Het is belangrijk om het belang van meten goed over te brengen aan degenen die moeten 

registreren. Zij doen immers vooral het ‘meetwerk’. 

Het kan zijn dat er belemmeringen zijn geweest om het geheel goed te kunnen uitvoeren. Sta hierbij 

stil omdat ze van invloed zijn op het resultaat.  

 

Een aantal valkuilen zijn: 

 Niet iedereen is op de hoogte en houdt zich dan niet aan gemaakte afspraken. 

 Niet iedereen staat achter de gemaakte afspraak en wijkt er daarom vanaf. 

 Niet iedereen is in staat om de gemaakte afspraak uit te voeren (bijvoorbeeld ik kan niet zo 

hard optreden of ‘het was maar een kleine moeite’. 

 Het werkt niet snel genoeg en daardoor wordt (te) snel naar een andere oplossing gezocht. 

 Het werkt snel waardoor wordt gedacht dat het probleem ‘verdwenen’ is. 

 

Deze lijst kan nog met gemak worden aangevuld. 

 

Bij het evalueren worden de resultaten en (eventuele) meetresultaten besproken. Meten is uiteraard 

het best maar het kan ook zijn dat je goede rapportage al zicht geeft op het onbegrepen gedrag.  

 Zijn de doelen bereikt? 

 Zijn de verwachtingen uitgekomen? 

 Is het onbegrepen gedrag … (wat je wilde bereiken zoals: stabiel gebleven, afgenomen etc.) 

 Is er nieuw onbegrepen gedrag ontstaan? 

 

Afhankelijk van de resultaten zijn er meerdere mogelijkheden: 

 Als het onbegrepen gedrag blijft bestaan moet het team misschien duidelijker werkafspraken 

maken (evaluatie proces). 

 Als het onbegrepen gedrag blijft bestaan moet het team misschien een andere oplossing kiezen. 

Ga terug naar eerdere stappen. 

 

Als de interventie succesvol is, ga je vervolgens de benadering / omgang / acties goed borgen. 

Realiseer dat de conditie van een cliënt kan veranderen en dat daardoor de interventie ‘niet meer 

werkt’. Ook dan moet je eventueel het stappenplan weer doorlopen. 
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Het crisisontwikkelingsmodel 

 

Het crisisontwikkelingsmodel biedt handvatten om escalatie van een crisissituatie te voorkomen. In 

het model worden de fasen behandeld die je kunt doorlopen vanaf het begin van een crisis. Daarnaast 

staan, bij iedere fase, verschillende houdingen en interventiemogelijkheden.  

In het model staan ‘angst’ en ‘controle’ centraal. Bij de ontwikkeling van een crisis gaan we in dit 

model uit van een toename van angst enerzijds en een afname van controle anderzijds. 

Bij ontstaan en toename van angst treden gedragsveranderingen op ten opzichte van het normale 

gedrag. Als zorgverleners de cliënt goed kennen, is men in staat deze gedragsveranderingen op te 

merken. Hierdoor kan de zorgverlener preventief werken, door in een vroeg stadium op die 

gedragsveranderingen te reageren om zo escalatie te voorkomen. Ieder mens wil inzicht in en voeling 

hebben met zijn directe omgeving. Hij moet in staat zijn om zijn eigen levenswereld te beïnvloeden 

om zijn plaats te kunnen bepalen binnen de woon- en leefomgeving. Met deze omschrijving wordt 

het begrip ‘controle’ gekaderd wanneer we spreken over crisisinterventie. 

Fase-indeling van een crisis 

 

Fase 1 

Er is sprake van evenwicht, de toestand waarin je voldoende mogelijkheden ziet om zelf de controle te 

houden. Het gaat goed met de cliënt. Er is sprake van een stabiele situatie. 

 

Fase 2: angst voor controle verlies 

Er is toename van angst, wat zich kan uiten in; onrust, anders kijken (alert), toename wrijvende 

handelingen. De houding van de begeleider is in deze fase ondersteunend. Het is belangrijk dat je laat 

weten dat je de gedragsverandering (angst) hebt opgemerkt en biedt hulp aan. Je houding is er niet 

op gericht de controle over te nemen. 

 

Fase 3: controleverlies 

De cliënt verliest controle. De angst of woede is groot, met gedragsveranderingen als; schreeuwen, 

roepen, dreigen, motorische onrust, ontremd gedrag. De cliënt is de controle kwijt over zijn emoties.  

De zorgverlener moet in deze fase directief zijn en de controle overnemen door eenduidige, concrete 

en uitvoerbare grenzen te stellen. De zorgverlener bepaalt wat er gebeurt en hoe, hij moet hierbij 

letten op de intonatie en lichaamstaal, deze moeten passen bij de situatie. 

 

Fase 4: acting out 

De cliënt toont agressief gedrag: schreeuwen, slaan, schoppen, spuwen. De zorgverlener zet 

aangeleerde technieken in om dit gedrag te stoppen. Dit gebeurt meestal in teamverband waarbij één 

persoon de leiding neemt. 

 

Fase 5: ontspanningsfase 

Er is geleidelijk afname van angst bij de cliënt. De zorgverlener onderhoudt het contact en evalueert 

nog niet. Verander van een directieve houding naar een ondersteunende houding.  

>>>>>>terugkeer naar fase 1 
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Schema crisisontwikkelingsmodel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Fase Crisis stadium Houding / interventie 

1

 

Territoriaal evenwicht 
 
 
 

Bekrachtigen 
 Positieve aandacht geven 

 complimenteren 

2 

Angst voor controleverlies 
Als de angst toeneemt, vermindert 
het realiteitsbesef 
 
Uitingsvorm: verandering van het 
‘normale’ gedrag 
 

Ondersteunen 

 Laten zien dat je ziet dat ….. 

 Geen controle overnemen! 

 Hulp aanbieden 

 Aanwezig zijn 

3

 

Verlies van controle 
Angst is overheersend wat zich uit 
in toenemende onrust, soms 
verbaal of fysiek agressief gedrag. 
Afwerend gedrag. 
 
Let op non-verbale signalen! 
 
Uitingsvorm: uitdagen, gillen, 
dreigen. 
 

Directief zijn 

 Controle nemen! 

 Letterlijk ruimte geven 

 Grenzen stellen: helder, 

concreet en uitvoerbaar 

 Let op juiste houding, 

intonatie etc. 

4

 

Acting out 
Agressief gedrag 
 
Uitingsvorm: schreeuwen, slaan, 
schoppen, spugen etc. 
 
 

 

Toepassen verweer- en 
fixatietechnieken 

Deze moeten voldoen aan 

de normen: 

 Veilig 

 Wettelijk toegestaan 

 Humaan 

 Uitvoerbaar 

 

Indien mogelijk in 

5

 

Ontspanning 
Afname van angst en terugkeer naar 
de normale situatie 
 

 

Onderhoud contact 

Verandering houding van 

directief naar ondersteunen 

bij toename ontspanning 
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Men maakt een begeleidingsplan voor hem, ieder wordt aangespoord met hem in gesprek te gaan als 

hij negatief is naar anderen. Dit lijkt goed te werken, maar alleen zolang zijn agitatie niet te hoog is 

opgelopen. Gebeurt dat wel dan hebben deze afspraken eerder een omgekeerd effect en moeten de 

verzorgenden uitkijken niet een klap te ontvangen. Vervolgens proberen de verzorgenden hem op zijn 

‘mindere dagen’ meer op zijn kamer te laten. Dit met wisselend succes: soms blijft hij op zijn kamer 

maar omdat het daar stil is, zoekt hij weer snel de huiskamer op. Medicatie heeft een vervelende 

bijwerking: de heer Oudkerk wordt suf en wil niet meer uit bed komen. 

 

Het crisisontwikkelingsmodel voor meneer Nieuwkerke 

FASE CRISIS-STADIUM HOUDING/INTERVENTIE 

 

0 

 

- Dhr. Nieuwkerke zit rustig 

- draait of rookt rustig een sigaret 

- ontspannen gezicht 

 

- iets te drinken aanbieden 

- aangeven dat het prettig is dat hij er is. 

 

 

1 

 

- zucht regelmatig 

- houdt anderen in de gaten 

- kijkt regelmatig over zijn schouder 

 

 

- vragen of er iets aan de hand is 

- vragen of je iets voor hem kunt doen 

- aanbieden om samen een rustig plekje te zoeken  

 

 

2 

 

- kijkt boos 

- snellere bewegingen 

- rode huidskleur 

- negatieve opmerkingen naar anderen 

- dreigt anderen wat aan te doen. 

  

 

- begrenzen door aan te geven dat je niet wilt dat 

meneer deze opmerkingen maakt 

- ruimte creëren zodat confrontatie met anderen 

wordt voorkomen 

                

 

 

3 

 

- schelden 

- schoppen 

- slaan  

- spugen 

- knijpen enz. 

 

 

- Time-out, met 2 personen naar zijn kamer 

brengen 

- kort aangeven dat je meneer tot rust laat komen 

- elke 5 minuten controleren hoe het gaat  

              

 

4 

 

- meneer zit rustig op zijn stoel 

- bewegingen zijn rustig 

- ademhaling is regelmatig. 

 

 

- belangstelling tonen voor meneer  

- vragen hoe het met hem gaat 

- wat te drinken aanbieden 

- indien mogelijk: situatie evalueren met meneer. 

Casus: De heer Nieuwkerke 

De heer Nieuwkerke is een cliënt van een kleinschalige pg-afdeling. Hij is 73 jaar. Hij is 

passief en maakt weinig contact met anderen. Tijdens de zorg stelt hij zich afhankelijk 

op. Het kost de verzorging behoorlijk wat overtuigingskracht om te zorgen dat hij 

opstaat. Is hij eenmaal op dan zit hij meestal rustig en tevreden in de huiskamer, zijn 

koffie drinkend. Soms heeft hij zijn dag niet. Hij is dan snel geïrriteerd en vloekt en 

scheldt. Soms gaat dit over in schoppen en slaan. De heer Nieuwkerke is dan niet voor 

rede vatbaar. Het team vindt dit gedrag erg onvoorspelbaar en vindt dat er iets moet 
gebeuren. 
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Voorspelbaar gedrag 

Terug naar de heer Nieuwkerke. Als zijn gedrag in het team wordt besproken, blijkt dit minder 

onvoorspelbaar te zijn dan eerst leek. Ieder blijkt wel bepaalde signalen te hebben waargenomen die 

aan de uitbarsting vooraf gaan: meer op anderen letten, vaker over de schouder kijken, zuchten of een 

rood gezicht krijgen. In het teamoverleg wordt elke fase van het crisisontwikkelingsmodel voorzien 

van geobserveerd gedrag en een daarbij passende zinvolle interventie. 

 

Door tijdig de juiste interventie toe te passen, kan de crisis (fase 3) worden voorkomen. Als we er van 

uitgaan dat verbaal (en fysiek) geweld veelal voortkomt uit angst, is het voorstelbaar dat iemand in 

fase 1 behoefte heeft aan een invoelende, ondersteunende interventie. Geruststelling en troost bij 

lichte angst hebben vaak een positief resultaat. In fase 2 dreigt iemand de controle te verliezen. De 

persoon is dreigend en op zoek naar een grens. Als je die dan niet duidelijk grenzen stelt maar 

bijvoorbeeld invoelend blijft reageren, moet je er mee rekening houden dat jij de eerste klap krijgt. 

 

 

 

 

 
Agressief gedrag: wat kun je doen? 

 

 Let op lichaamssignalen waaruit je kunt opmaken hoe gespannen de persoon 

is (met dan handen wringen, op en neer lopen, draaiende of wilde ogen, 

transpireren, onrustige bewegingen). 

 

 Probeer de spanning te verminderen door zelf zo rustig mogelijk te blijven. 

Besef dat het agressieve gedrag doorgaans niet persoonlijk bedoeld is. 

 

 Hou voldoende afstand en maak in je gedrag duidelijk dat je niet de persoon 

afwijst maar het agressieve gedrag. 

 

 Probeer te begrijpen waarom de persoon zich zo gedraagt en stem daar je 

reacties / gedrag op af. 

 

 Rapporteer na afloop wat er gebeurde en kijk vooral wat mogelijk het 

agressieve gedrag heeft uitgelokt. 

 

 Ga na wat dit incident met je gedaan heeft en kijk wat je ervan kunt leren. 

Praat er met teamgenoten over. 



 
 

 

58 
 

Preventieve maatregelen 

 

Verminder de prikkels uit de omgeving 

Zorg voor minder prikkels uit de omgeving. Dat betekent niet te felle verlichting, weinig andere 

mensen, eenvoudige inrichting en geen lawaai. Teveel aan prikkels kan reeds aanwezige angst of 

prikkelbaarheid verergeren. 

 

Voorwaarden 

Uitbarstingen van agressief gedrag komen vaker voor als het team het niet eens is over wat de beste 

benadering van de cliënt is, of wanneer teamleden niet goed met elkaar kunnen opschieten. 

Waarschijnlijk worden die spanningen overgedragen op de cliënt, wat hij uit in agressief gedrag.  

 

Blijf kalm 

Blijf onder alle omstandigheden kalm. Niet dat je je niet angstig mag voelen, dat is normaal en 

begrijpelijk. Het is verkeerd om dat te uiten met paniekerigheid; want dat is besmettelijk. Zeg 

bijvoorbeeld kalm: “Meneer Pieters, als u zo doet word ik bang van u” en spreek hem kalmerend en 

geruststellend toe. Je laat dan zien dat je je eigen angst beheerst en de situatie meester bent. In veel 

gevallen, vooral wanneer de cliënt uit angst agressief is geworden, zal jouw kalme houding de cliënt 

geruststellen en de agressie doen afnemen. 

 

Met collega’s praten 

Praat hierover met collega’s en bedenk samen hoe jullie het beste met dit soort gedrag kunnen 

omgaan. Afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan. 

 

Goed observeren en analyseren belangrijk 

Bij deze methode is goed observeren en rapporteren belangrijk. Wat is merkbaar in het gedrag van de 

cliënt? Soms zijn dat hele kleine dingen. Welke manier van reageren werkt bij deze cliënt het best? 

Wees je er van bewust dat dat per cliënt kan verschillen.  

 

De-escalerende technieken 

 Herinterpretatie van wat gebeurt.  

De situatie opzettelijk anders uitleggen dan de cliënt bedoelt. Dit betekent in de praktijk vaak de 

mededeling heel letterlijk nemen. Ook al weet je dat er meer achter zit. 

 Verrassing (ofwel verbijstering of verwondering).  

Doe iets totaal onverwachts. De resoluutheid waarmee je het doet is bepalend voor het effect.   

 Herkaderen.  

Klachten moet je serieus nemen. Maar een klacht kan gepaard gaan met belediging, vernedering 

of bedreiging. Om de leiding over de situatie te houden kun je herkaderen, je geeft dan een 

andere betekenis en redeneert daarop door.  

Bijvoorbeeld: Een cliënt maakt boos kenbaar dat de verzorgenden totaal geen rekening houden 

met haat wensen. Verzorgende complimenteert de cliënt doordat zij er op wijst dat zij 

(verzorgenden) niet goed luisteren en dat de cliënt dat belangrijk vindt. 

 Humor en lachen.  

Dat kan de spanning breken. 

 Het richten van de aandacht.  

Ook wel ‘houd je hoofd erbij’, richt je aandacht en energie op het denken en niet op de emoties 

die het mogelijk bij je tot gevolg kan hebben (laat je niet verlammen door je angst). 
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 Afleiding 

Een effectieve manier om het gevaar van confrontatie uit de weg te gaan is de cliënt af te leiden. 

Trek de aandacht van de cliënt naar iets wat de cliënt belangrijk vindt. Straal rust uit in je 

houding. Het doel is de cliënt de boosheid te laten vergeten en aandacht af te leiden. Als je de 

cliënt goed kent, weet je wel een onderwerp wat de aandacht zal trekken. 

 

Verwacht niet dat medicijnen onbegrepen gedrag zullen oplossen. Hoewel kalmerende middelen 

zorgen dat de bepaalde gedragingen kunnen afnemen, moeten ze met het oog op mogelijke bij- en 

nawerkingen slechts spaarzaam worden gebruikt. Zij zijn een laatste redmiddel en je moet dan het 

effect op het geestelijke en lichamelijke welzijn nauwkeurig in het oog houden. In crisis situaties 

kunnen ze een bruikbaar tijdelijk hulpmiddel zijn. 

Goede afspraken maken 

Een volgende stap is te proberen de situatie zodanig te veranderen dat het gedrag minder vaak 

voorkomt door het minder bedreigend te maken of door anders te reageren. Bij dit laatste moet je 

weten dat gedrag dat wordt beloond, dit gedrag bevordert. Als bijvoorbeeld de cliënt merkt dat 

woede als resultaat heeft dat hij aandacht krijgt, dan werkt jouw gedrag belonend. Het agressieve of 

bijvoorbeeld claimende gedrag blijft bestaan.  

Bij bepaalde gedragsproblemen vooral bij psychiatrische beelden, is het belangrijk op een bepaalde 

manier te reageren naar een cliënt. 

 

Het is erg belangrijk consequent te zijn en niet het ene moment wel volgens dit principe reageren en 

het andere moment niet. Het is belangrijk dat je de naaste familie over de aanpak informeert en hen 

vraagt op dezelfde manier te reageren. Eén-lijn-trekken is een absolute vereiste! 

 

 
 

Opdracht: Afspraken over preventie en omgang met agressief gedrag in een team  

 

a. Welke afspraken zijn er over de benadering van agressieve cliënten of agressief gedrag in het 

algemeen? 

 

 

b. Ben je daar tevreden over? Zo ja/nee, waarom wel/niet? 

 

 

c. Heb je wel eens een collega opgevangen en begeleid die te maken heeft gehad met een 

agressieve cliënt? Hoe heb je dat gedaan? 

 

 

d. Hoe zou je (nog meer) een bijdrage willen leveren aan opvang en begeleiding van collega’s die te 

maken hebben (gehad) met agressief gedrag en wat heb je daarvoor nodig? 
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Inventarisatie oefenbehoefte omgangsvaardigheden 

 

Je wordt uitgenodigd om je omgangsvaardigheden te oefenen met een acteur.  

Ter voorbereiding inventariseer je situaties die je wilt oefenen. Dit doe je samen met je collega  

cursisten en de trainer.  

 

Probeer kort de situatie te omschrijven, zo objectief mogelijk, die je zou willen oefenen en wat daarbij 

lastig voor je is. Daarbij kun je de onderstaande vragen gebruiken 

 

1.  Welk (uitingen van) probleemgedrag kom je bij cliënten tegen? Het meest kom ik tegen: 

 

 

 

 

 

Verder ook nog: 

 

 

 

 

 

2.  Hoe reageer je daarop of hoe ga je daarmee om? 

 

 

 

 

 

 

3.  Met welk gedrag of gedragingen heb je moeite om goed op te reageren of mee om te gaan?  

 

 

 

 

 

  Het meest moeilijk vind ik: 

 

 

 

 

 

4.  Wat heeft dit probleemgedrag tot gevolg bij jou, wat roept het op?  

 

 

 

 

 

 

5.  Hoe ga je met je eigen irritatie of frustratie in relatie met dit probleemgedrag om? 
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6.  Werk een (probleem)situatie tussen jou en een cliënt uit . Doe dit zo exact mogelijk aan de hand van de 

volgende vragen: 

     

 Welk gedrag liet de cliënt zien: 

 

 

 

 

    Weet je wat de aanleiding hiervoor was: 

 

 

 

 

 

 

    Op welke plek in huis vond het gedrag plaats: 

 

 

 

 

 

 

  

    Wat deed de cliënt op het moment dat het probleemgedrag zich voordeed: 

 

 

 

 

 

 

 Op wie was het gedrag gericht: 

 

 

 

 

 

 

 Wat was jouw reactie: 

 

 

 

 

 

  

     

   Wat was het resultaat van jouw actie: 
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Analyseren van onbegrepen gedrag: de ABC methode 

 

Leren omgaan met onbegrepen gedragingen begint dus met het analyseren, het opsporen van 

mogelijke oorzaken. Vaak is het niet gemakkelijk om dit te achterhalen omdat er zo veel mogelijke 

oorzaken zijn. 

Om inzicht te krijgen in wat mogelijk een onbegrepen gedrag uitlokt, moet je nagaan in welke situatie 

het gedrag plaatsvindt. Dit betekent niet alleen het vaststellen van wanneer en waar het gedrag 

optreedt, maar ook wat de cliënt ervoor deed en hoe er op het onbegrepen gedrag werd gereageerd.  

 

Dit kan met behulp van de ABC methode voor gedragsanalyse: 

 

 

 

Staat voor Actie, het gedrag van de cliënt 

- Waaruit bestaat het onbegrepen gedrag? Wat doet de cliënt? 

- Waar en wanneer komt het voor? Tijdens welke activiteit? 

- Hoe lang duurt het? Hoe vaak komt het voor, op welke tijdstippen? 

- Houdt het vanzelf op? 

- Hoe ernstig is het? 

- Hoe vaak gebeurt het? 

- Voor wie is het een probleem? (familie, medecliënten, medewerkers). 

  

 

Staat voor Bewegers, het gedrag van de cliënt begint vanwege 

- Wat gebeurt er in de omgeving? (over- onderprikkeling) 

- Hoe werd de cliënt benaderd? 

- Wie zijn er in de buurt van de cliënt? 

- Zijn er lichamelijke oorzaken (pijn, infecties, blaasontsteking, obstipatie, 

zintuigstoornissen, medicatiegebruik)? 

- Is er pas iets veranderd voor de cliënt? 

- Zijn er onvervulde basisbehoeften (Unmet needs) zoals: 

o Gevoelens van onveiligheid, te veel prikkels. 

o Verlies van regie, te weinig hulp. 

o Niets om handen hebben, te weinig prikkels. 

- Wanneer komt het onbegrepen gedrag niet voor? 

 

(Je herkent hierin de stappen 1 en 2 uit de richtlijn Omgaan met gedragsproblemen). 

 

 

Staat voor Consequenties, de gevolgen 

- Hoe reageer ik / reageren de zorgverleners? 

- Hoe reageert de cliënt op de wijze waarop de zorgverleners de situatie 

benaderden? 

- Hoe reageren de andere cliënten? 

- Welke reacties verminderden het onbegrepen gedrag? 

- Welke reacties verergerden het onbegrepen gedrag? 
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(Hierin is meegenomen mogelijkheden om via het gedrag van onszelf of anderen het onbegrepen 

gedrag te beïnvloeden). 

 

 

Iedere keer als een cliënt het onbegrepen gedrag vertoont, wordt het 

ABC vastgelegd. Alle zorgverleners moeten weten dat het gedrag wordt 

geobserveerd. Het beste is de informatie direct na het voorval op te 

schrijven; want als je dit uitstelt, is het moeilijk je de precieze 

omstandigheden te herinneren. 

Deze analyse geeft een nauwkeurige beschrijving van het feitelijke 

gedrag: hoe vaak het optreedt, de omstandigheden waaronder het gebeurt en de consequenties voor 

de cliënt zelf.  

 

Bewegers 

Interne bewegers 

 Angst en onzekerheid. 

 Frustratie en gevoelens van onvermogen. 

 De ander laten weten dat het zo wel 

genoeg is. 

 De ander laten merken dat iets pijn doet. 

 Je willen verdedigen, beschermen. 

Externe bewegers 

 Te veel prikkels. 

 Plotselinge bewegingen. 

 Eisen of verzoeken. 

 Onbegrip van anderen. 

 Sterk contrasterende uitingen met eigen 

gevoelens. 

 

 

Bewegers elimineren: 

 Verwijder opwindende of storende prikkels – geluiden, lichten, teveel aan keuzes. 

 Leid de aandacht af naar een prettig onderwerp of activiteit. 

 Beweeg langzaam en kalm. 

 Spreek met een zachte stem. 

 Zorg dat je zelf zo ontspannen mogelijk overkomt. 

 Respecteer de eigen persoonlijke ruimte van de cliënt. 

 

Samen bespreken, samen doen 

De volgende stap is dan te proberen de situatie te beïnvloeden, bijvoorbeeld door deze minder 

bedreigend te maken of door anders te reageren op de cliënt. Bij bepaalde groepen 

psychogeriatrische cliënten moet je je er goed bewust van zijn dat gedrag dat wordt beloond, dit 

gedrag stimuleert. Als de cliënt bijvoorbeeld merkt dat geschreeuw of woede uitvallen altijd als 

resultaat hebben dat deze aandacht krijgt, mag je aannemen dat jouw gedrag belonend werkt.  

 

Als je weet wat gunstige condities zijn, kunnen deze benut worden. Wat prettig is of gunstig, kan van 

cliënt tot cliënt verschillen. Voor velen echter is aandacht en lichamelijk contact in een rustige 

omgeving bevorderlijk voor het humeur. Anderen kalmeren door het luisteren naar bekende deuntjes 

of liedjes van vroeger, weer anderen zijn het meest op hun gemak als ze helemaal alleen zijn. 

 

Bij bepaalde groepen psychogeriatrische (gerontopsychiatrie) cliënten is het daarnaast erg belangrijk 

consequent te zijn en niet het ene moment wel op een bepaalde manier te reageren en het andere 

moment niet. Een ander belangrijk aandachtspunt is dat je de naaste familie over de aanpak 

informeert en hen vraagt op dezelfde manier te reageren. Hierbij is één-lijn-trekken een absoluut 

vereiste. 
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ABC van verandering 

 

 

Omschrijf de gewenste actie 

- Wat willen we dat de cliënt doet? 

- Kan dat in één keer? 

- Is het duidelijk en concreet? 

- Is het haalbaar? 

 

Bedenk nieuwe bewegers 

- Welke oude bewegers kunnen we veranderen? 

- Welke nieuwe bewegers kunnen de actie stimuleren? 

 

Bedenk nieuwe consequenties 

- Welke consequenties kunnen we weglaten? 

- Welke nieuwe consequenties versterken de nieuwe actie? 

 

 

 

Opdracht: stappenplan 

 

1. Bediscussieer met elkaar de voor- en nadelen van het hanteren van een stappenplan. Hoe reëel is 

dit in ieders dagelijkse werkpraktijk? 

 

2. Hoe kun je collega’s betrekken en motiveren bij het hanteren van een stappenplan? 

 

3. Wissel met elkaar tips uit om volgens een stappenplan te (gaan) werken. 

 

  



 
 

 

65 
 

Bijlage: checklist factoren onbegrepen gedrag 

 

 

A. Omgeving  

A1. Factoren in de fysieke omgeving 

 Geluid TV, radio, roepende medecliënten/medewerkers, slaande deuren, karren 

 Privacy Eigen kamer, mogelijkheid rustige plek te zoeken, mogelijkheid tot 

ontmoetingen, ongewenste confrontaties met anderen, zorgvuldigheid in 

omgaan met spullen van een ander, etc. 

 Licht Voldoende daglicht, mogelijkheid om naar buiten te gaan, verlichting, etc. 

 Ruimte Afdelingsgrootte, ruimtelijke indeling, bewegingsvrijheid, gesloten deuren, 

herkenbaar, veilig, vertrouwd etc. 

 Kleur Gebruik van opvallende/rustige kleuren, contrast etc. 

 Hulpmiddelen Kleur, bewegwijzering, pictogrammen (herkenbare symbolen), etc. 

A2. Factoren in de sociale omgeving 

 Medecliënten Groepsgrootte, contacten met medecliënten etc. 

 Personeel Bejegening van cliënt (luisteren, serieus nemen, betrekken), tijd voor 

ontspanning (wandelen, spelletjes, praatje), reactie personeel op 

onbegrepen gedrag, contact tussen familie en personeel, etc. 

 Anderen Familie, vrienden, vrijwilligers, frequentie van contact, aard van contact, 

etc. 

A2. Factoren gerelateerd aan de daginvulling 

 Wensen Is bekend wat cliënt wil, sluit de daginvulling hierbij aan etc. 

 Keuzes Vrijheid om voor daginvulling te kiezen, keuze om niets te doen, 

alternatieven 

 Daginvulling Variatie, voldoende uren, voldoende ondersteuning (ook vrijwilligers, 

familie), aansluitend op zorg- en behandelplan, dagstructuur etc. 

 Belasting Overbelasting, verveling etc. 

 

B. Cliënt 

B1. Lichamelijke factoren  

 Medische 

diagnose 

Dementie, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, delier, epilepsie 

etc. 

 Beperkingen Visuele beperkingen, auditieve beperkingen, lichamelijke beperkingen 

 Ongemakken Pijn, mictie/defecatieproblemen, dorst, benauwd etc. 

 Slapen Inslaapproblemen, doorslaapproblemen. 

 Dieet (Over)matig eten, koffie drinken, alcohol, roken, drugs, allergieën, 

overmatig suikergebruik etc. 

 Sensomotorisch Prikkelbaar voor geluid, aanraking, licht etc.  

 Medicatie Psychofarmaca, (last van) bijwerkingen, meerdere medicijnen tegelijkertijd, 

evaluatie van medicatie etc. 
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B2. Persoonlijke factoren  

 Levensloop (Traumatische) gebeurtenissen, relatie met ouders/kinderen 

 Persoonlijkheid Copingstrategie (manier waarop men met bijvoorbeeld tegenslagen 

omgaat), reactie cliënt op lichamelijke en psychische afhankelijkheid 

 Levensstijl Activiteitenniveau, dag-nachtritme, teruggetrokken, graag in gezelschap 

etc. 

B2. Psychische factoren 

 Psych. diagnose Depressie, angst, psychose, persoonlijkheidsstoornis etc. 
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Bijlage: samenvatting stappenplan 

 

Omschrijving onbegrepen gedrag 

Toelichting 

Beschrijf hier het onbegrepen gedrag zo concreet mogelijk. Beschrijf ook hoe je dit gaat meten. Houdt er 

rekening mee dat de observatoren (begeleiding, verzorgenden) het gedrag moeten kunnen waarnemen 

en snel kunnen beslissen of ze het moeten ‘tellen’. Vermeld – indien nuttig – ook uitsluitingen: wat tellen 

we (hier) niet. 

[ noteer hier de omschrijving van het onbegrepen gedrag ] 

 

Mogelijke verklaring van onbegrepen gedrag (begrijpen) 

Toelichting 

Beschrijf hier kort hoe het onbegrepen gedrag ‘te begrijpen is’. Wat is de achterliggende verklaring van 

het ontstaan en/of voortduren van het onbegrepen gedrag?  

 [ noteer hier de ‘verklaring’ van het onbegrepen gedrag ] 

 

Doel interventie 

Toelichting 

Geef aan wat met de interventie wordt beoogd 

o het onbegrepen gedrag verdwijnt 

o het onbegrepen gedrag vermindert 

o acceptatie van het onbegrepen gedrag 

o voorkomen van het onbegrepen gedrag 

Interventies 

Toelichting 

Beschrijf hier welke interventies zijn gekozen  

Omschrijving interventie Wie voert uit?                                                         

Wie controleert? 

1.  

2.  

3.  

 

 

 


