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Congres Ouderenzorg: 
Help, ik vergeet 
Milde cognitieve beperking en beginnende dementie 
Het falen van hersenfuncties is wellicht het 
grootste angstbeeld van ouder wordende men-
sen. Dit congres besteedt volle aandacht aan 
innovatieve diagnostiek, behandeling en bege-
leiding van milde cognitieve beperking en be-
ginnende dementie. Het richt zich tot iedereen 
die direct of indirect betrokken is bij de zorg 
voor ouderen. 

Organisatie: Redactie Senior – Tijdschrift voor 
kwaliteitsvolle ouderenzorg en Gompel&Svacina 
Uitgevers 

Donderdag, 14 mei 2020, 9.30 uur – 16.40 uur 
De Stroming, Nationalestraat 111,  
2000 Antwerpen  

Programma 

09.00 uur: Inloop en registratie 

09.30 uur: Introductie 
Luc Van de Ven / congresvoorzitter; klinisch 
ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychia-
trie, UPC KU Leuven 

09.40 uur: Rol en beperkingen van hersen-
beeldvorming bij de diagnose van dementie
Prof. dr. François-Laurent De Winter / oude-
renpsychiater, UPC KU Leuven; Faculteit Ge-
neeskunde KU Leuven 

10.30 uur: Vroege detectie van dementie: zin 
en onzin van screeningsinstrumenten
Prof. dr. Eva Dierckx / psycholoog, Vrije Uni-
versiteit Brussel, Faculteit Psychologie en Edu-
catiewetenschappen; stafmedewerker Onder-
zoek, Alexianen Zorggroep, Tienen 

11.20 uur: Pauze 

11.40 uur: Multidisciplinaire ambulante revali-
datie bij ouderen met milde cognitieve beper-
kingen
Dr. Lies Van Assche / klinisch neuropsycholoog 
en systeemtherapeut, Dienst Ouderenpsychia-
trie, UPC KU Leuven 

Jonas Devroey / kinesitherapeut, Dienst Oude-
renpsychiatrie, UPC KU Leuven
Katrien Cambré / ergotherapeut, Dienst Oude-
renpsychiatrie, UPC KU Leuven 

12.40 uur: Wandellunch 

13.40 uur: Help, met mij is niks mis! 
Of toch wel? 
Drs. Peter Smits / klinisch psycholoog, Sint- 
Maartenskliniek, Nijmegen, Neurorevalidatie, 
Zorgprogramma Brein in Beweging 

14.30 uur: Begeleiding van mantelzorgers: 
subtiele mix van aandacht voor hun emoties 
en ervaringen en informatie op maat
Dr. Sara Mahieu / psycholoog, referentieper-
soon dementie, Woon- en Zorgcentrum Den 
Olm, Bonheiden 

15.40 uur: Pauze 

16.00 uur: Een filosofische reflectie over cogni- 
tieve afhankelijkheid en hoe een maatschap-
pij dit hanteert
Prof. em. dr. Toon Vandevelde / filosoof en 
economist, Instituut voor Wijsbegeerte, KU 
Leuven 

16.30 uur: Afronding 
Luc Van de Ven / congresvoorzitter; klinisch 
ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychia-
trie, UPC KU Leuven 

16.40 uur: Netwerkborrel 

17.10 uur: Einde 

Deelname: €99,- incl. 21% btw 

RIZIV: accreditatie aangevraagd

Inbegrepen: opleidingsgetuigschrift, syllabus, 
koffie, thee, fris, broodjeslunch, fruit, borrel 

Inschrijven: ga naar 
https://gompel-svacina.eu/evenementen/ 
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Senior
Tijdschrift voor kwaliteitsvolle ouderenzorg
Senior richt zich tot Nederland en Nederlandstalig België 

Senior biedt bijdragen die het brede gamma van aandachts-
punten voor een kwaliteitsvolle ouderenzorg belichten. 

Senior richt zich in de eerste plaats tot professionele hulp-
verleners: artsen, psychologen, verpleegkundigen, ergothera-
peuten, kinesi/fysiotherapeuten, psychomotorische thera-
peu ten, sociaal werkers, diëtisten, zorgkundigen, therapeu-
ten, animatoren en alle anderen die betrokken zijn bij de zorg 
voor ouderen. Maar daarnaast zal ook iedereen die beleids-
matig hiermee bezig is, in het tijdschrift de nodige en nuttige 
informatie vinden. Ook de senioren zelf en hun naaste fami-
lieleden zullen zich aangesproken weten.

Kernredactie
Luc Van de Ven (hoofdredacteur; klinisch ouderenpsycho-
loog, UPC KU Leuven), dr. Lies Van Assche (redactiesecreta-
ris; klinisch neuropsycholoog en systeemtherapeut, UPC KU 
Leuven), Koen Jordens (geestelijk verzorger; ethicus, Catha-
rina Ziekenhuis Eindhoven), dr. Yolande Kuin (gezondheids-
zorgpyscholoog, universitair docent, Radbouduniversiteit Nij-
megen), prof. dr. Jos Tournoy (geriater, UZ KU Leuven), Johan 
Vancoillie (klinisch psycholoog, Sint-Jozefkliniek, Pittem), dr. 
Kim Van Ballaer (psychiater, OPZ, Geel).

Redactieraad 
Tom Braes (strategie-adviseur, Owls and Foxes), Dries Cau-
treels (agogisch directeur Heder vzw), Marlies Dokter (di-
recteur HRM, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, lid Raad van 
Toezicht ORO), dr. Louis Heylen (prof. em. Universiteit Gent; 
postacademisch onderzoeker Universiteit Antwerpen), Kris-
tin Iemants (verpleegkundige Dienst spoedgevallen, AZ 
Turnhout; zelfstandig thuisverpleegkundige), dr. Kris Jansen 
(arts, Palliatieve Geneeskunde Team Ondersteuning en Pal-
liatieve Zorg, Catharina Ziekenhuis Eindhoven), dr. mr. Geert 
Messiaen (voormalig secretaris-generaal Landsbond Liberale 
Mutualiteiten), Leen Plessers (maatschappelijk werker, woon-
zorgcoördinator, WZC Sint-Jozef, Pelt), prof. dr. Jos Schols 
(hoogleraar ouderengeneeskunde, Universiteit Maastricht), 
Karolien Selhorst (journalist), dr. Pim Steerneman (voorzitter 
Raad van Bestuur Sevagram, zorggroep voor ouderenzorg in 
Zuid-Limburg), Jan Van Velthoven (gerontoloog, WZC Kleine 
Kasteeltjes).

Periodiciteit
Senior verschijnt vier keer per jaar: maart – juni – september 
– december.
Abonnementen kunnen op elk gewenst moment ingaan en 
gelden voor de lopende jaargang, met inbegrip van de reeds 
verschenen nummers van die jaargang. Daarna wordt het 
abonnement steeds voor een jaar stilzwijgend verlengd. Op-
zeggingen moet uiterlijk in december aan de uitgever worden 

gemeld. Bestaande abonnees ontvangen automatisch een 
uitnodiging tot betaling.

Abonnementsprijzen
Inbegrepen: gratis verzending in de Benelux, gratis toegang via 
tablet of smartphone

 – Instellingen: € 65
 – Particulieren: € 52
 – Studenten: € 45 (< 26 jaar, kopie van studentenkaart mee-

zenden)
 – Vanaf 2 en meer instellingenabonnementen (op hetzelfde 

adres): vanaf € 60 per abonnement (prijs op aanvraag) 

Los nummer
€ 18 + verzendkosten

Abonneren kan door ofwel:
 – een e-mail te zenden aan senior@spabonneeservice.nl 

met vermelding van uw naam en adres
 – het online bestelformulier in te vullen op www.gom-

pel-svacina.eu onder ‘tijdschriften – senior’
 – een bestelbon of gewone bestelling te zenden per brief-

post of e-mail naar: Gompel&Svacina Uitgevers, Nationa-
lestraat 111, B-2000 Antwerpen, info@gompel-svacina.
eu.

Kopij
Belangstellende auteurs kunnen hun bijdrage mailen aan 
senior@gompel-svacina.eu. De bijdrage is onderworpen aan 
peer reviewing. Ze wordt ter beoordeling voorgelegd aan 
minstens twee reviewers. De redactie streeft ernaar om bin-
nen 45 dagen te reageren.

Rechten
Gompel&Svacina en de respectieve auteurs. Alle rechten 
voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag openbaar worden 
gemaakt, op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. Redactie en uitgever zijn niet aanspra-
kelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen 
artikelen.

Initiatief
Dit tijdschrift is een initiatief van Gompel&Svacina Uitgevers.

Verantwoordelijk uitgever
Huug Van Gompel
Gompel&Svacina
Reebokweg 1
B-2360 Oud-Turnhout
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Editoriaal
Kwaliteitsvolle ouderenzorg over de 
landsgrenzen heen

Luc Van de Ven

Samen met de leden van de kernredactie, de redac-
tieraad en Gompel&Svacina Uitgevers ben ik zeer 
verheugd u het eerste nummer van Senior – Tijd-
schrift voor kwaliteitsvolle ouderenzorg te kunnen 
aanbieden. De hoofdtitel van dit nieuwe tijdschrift 
spreekt voor zich: het gaat over ouderen. Het is vooral 
de ondertitel die om nadere toelichting vraagt. We 
willen een bijdrage leveren aan een kwaliteitsvolle 
ouderenzorg door ons heel specifiek te richten tot 
een breed publiek van professionele hulpverleners in 
Nederlandstalig België en Nederland. Dit is een ambi-
tieus plan; we leggen de lat hoog; we steken onze nek 
uit. Ik verklaar me nader:

In de eerste plaats is ‘kwaliteit’ de laatste decennia 
zowat het meest misbruikte woord in de zorg. Er is 
met andere woorden het gevaar van de ‘betekenis-
loosheid’. Iedereen heeft het al wel eens meegemaakt 
dat er op een vergadering uitvoerig over een thema 
wordt gediscussieerd, en er plots iemand zegt: “Ja 
maar, we moeten toch ook rekening houden met 
kwaliteit.” Velen hebben zich dan vol vertwijfeling 
afgevraagd waarmee ze de voorbije jaren dan wel 
bezig zijn geweest, als dat blijkbaar niet het aanbie-
den van kwaliteitsvolle hulpverlening was. Maar het 
wantrouwen gaat nog verder: mensen die te vaak 
het woord ‘kwaliteit’ gebruiken, zijn meestal niet de 
beste verdedigers ervan. Zo is ‘kwaliteit’ in hetzelfde 
bedje ziek als ‘ethiek’: wees op uw hoede voor lieden 
die deze term erg vaak bezigen! En toch hebben we 
dit woord in onze ondertitel laten staan, omdat we 
ernaar streven de thema’s aan bod te laten komen 
die in de zorg voor senioren echt van tel zijn, die 
het verschil kunnen maken tussen ‘we zien dat alles 
volgens de regeltjes verloopt’ aan de ene kant, en de 
echte bekommernis voor welzijn en gezondheid aan 
de andere kant.

Daarbij richten we ons tot een breed publiek van pro-
fessionele hulpverleners, vooral dan deze mensen 

die dagelijks omgaan met ouderen, zowel in de thuis-
zorg, het ziekenhuis, het woonzorgcentrum, het 
psychiatrisch ziekenhuis als het verpleeghuis en 
revalidatiecentrum. We hopen dat velen inspiratie 
zullen vinden in toegankelijke artikels die weten-
schappelijk verantwoord zijn.

En onze ambities stoppen niet bij een landsgrens. 
Senior richt zich tot een publiek in Nederland en in 
Nederlandstalig België, in het volle besef dat – hoe 
groot de verbondenheid ook is – er toch wel verschil-
len zijn in de geschiedenis van de ouderenzorg en in 
de wetgeving. En wellicht zijn er ook enige culturele 
verschillen, zoals in de wijze waarop mensen met 
mekaar communiceren of in het taalgebruik, maar 
we zijn er zeker van dat we deze eigen-aardigheden 
zullen overstijgen. Per slot van rekening staan we 
uiteindelijk in de daadwerkelijke zorg van Groningen 
tot voorbij Brussel voor krek dezelfde uitdagingen.

Het tijdschrift richt zich in de eerste plaats tot de 
professionele hulpverlener op de werkvloer én aan de 
zijde van de senior. Niettemin koesteren we de hoop 
dat ook beleidsverantwoordelijken en bestuursleden 
van seniorenverenigingen ons mee in het oog houden. 
Ook zij zetten zich immers in voor welzijn en gezond-
heid van ouderen.

In dit eerste nummer worden vier thema’s behandeld. 
Johan Vancoillie bespreekt een van de belangrijk-
ste fenomenen in de zorg, namelijk de rouw. Hij 
formuleert richtlijnen die de begeleiding vorm kun-
nen geven. Ronald Geelen belicht het probleem van 
pesten tussen senioren, een onderwerp dat in het 

Luc Van de Ven, hoofdredacteur van Senior, is 
klinisch ouderenpsycholoog en is verbonden aan 
de Dienst Ouderenpsychiatrie van het Universitair 
Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven.
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wetenschappelijk onderzoek tot op heden slechts 
beperkt aan bod is gekomen. In haar tekst over wer-
ken ‘met’ en voor mensen met dementie gaat Nansie 
Daems dieper in op de basisbeginselen die deze bege-
leiding in een woonzorgcentrum kunnen sturen. Ten 
slotte geeft Christine Van Meir een overzicht van de 
belangrijkste aandachtspunten voor de mondzorg 
van ouderen, een nogal eens ‘vergeten’ activiteit.

Naast de vier artikels die we in elk nummer willen 
presenteren, zijn er ook de vaste rubrieken. Zo is er 
‘De stand der wetenschap’; in dit eerste nummer heeft 
prof. dr. Jan Van den Stock het – enigszins raadselach-
tig – over ‘Ik ben zo eenzaam zonder jou’. Daarnaast is 
er de boekenrubriek en het item ‘Bijeenkomsten’, met 

onder andere de vermelding van congressen, sympo-
sia, en dergelijke. En we willen ook elke lezer aan het 
woord laten. In de rubriek ‘Fa kruis, de kritische noot’ 
wordt u allen uitgenodigd om wat u in dit tijdschrift 
leest, te becommentariëren, kritisch te bespreken of 
aan te vullen.

We sluiten af met een warme oproep. Vele professi-
onele hulpverleners in de ouderenzorg hebben een 
schat aan ervaring of ze werken aan de ontwikkeling 
van nieuwe vormen van begeleiding of behandeling 
van hulpbehoevende senioren. We roepen iedereen 
op om aan de pc te gaan zitten en deze ervaringen 
of nieuwe ideeën met collega’s van alle disciplines te 
delen via het tijdschrift. Aarzel niet en contacteer ons.

Luc Van de Ven (Red.)

Trauma en ouderenzorg
Reeks: Senioren in de maatschappij, nr. 4

De zorg, begeleiding 
of psychotherapie bij 
senioren vertrekt vaak 
vanuit een actueel pro-
bleem. Het gaat dan 
dikwijls om verlieser-

varingen die voor de betrokkene zo ingrijpend zijn 
dat ze een waar trauma vormen. Ze betekenen een 
grote belasting met mogelijk zelfs een blijvende be-
dreiging voor de levenstevredenheid en de geeste-
lijke gezondheid.
Maar wanneer de senior de begeleider of therapeut 
vertrouwt, kunnen ook zeer diepe thema’s uit een ver 
verleden aan bod komen, die een immense impact 
op het leven hebben gehad. Vele senioren voelen de 
behoefte om deze heikele punten te elfder ure ter 
sprake te brengen.

In de eerste drie hoofdstukken komen onderwerpen 
aan bod die een uitdrukkelijke invloed kunnen heb-
ben op de geestelijke gezondheid en het welbevin-
den op latere leeftijd. In de daaropvolgende hoofd-
stukken worden essentiële aandachtspunten voor de 
begeleiding en de psychotherapie belicht.

Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog, is ver-
bonden aan de Dienst Ouderenpsychiatrie van het 
Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leu-
ven. Hij begeleidt ouderen met psychische proble-
men en hun families. Daarnaast geeft hij opleidingen 
aan professionele hulpverleners. Hij is coördinator 
van de serie Senioren in de maatschappij. Over oude-
renzorg en psychologie schreef hij diverse boeken 
en tijdschriftartikels. Ook is hij een veelgevraagd 
spreker op congressen en symposia.

ISBN 978-94-6371-129-6   160 blz.   

Gompel&Svacina
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Hoe rouwen(de) 
ouderen (helpen)?

Johan Vancoil l ie

In deze bijdrage richten we de focus op een drietal vragen. Eerst staan we stil bij 
het specifieke van rouw bij ouderen. Rouwt een oudere anders, louter vanwege 
zijn of haar leeftijd? In essentie en op structureel niveau menen we dat er geen 
grote verschillen zijn tussen jongeren en (oudere) volwassenen wat rouw betreft. 
Toch neemt dit niet weg dat ouderen vaak te maken hebben met een speci-
fieke context die rouwen een bepaalde inkleuring geeft, die anders is dan bij 
jongeren. We vertrekken vanuit enkele typische verliessituaties om van daaruit, 
mogelijke rouwverschillen te overlopen. Een tweede vraag betreft de eventuele 
bijkomende problemen die rouw kunnen compliceren. Ten slotte formuleren we 
enkele aandachtspunten bij het begeleiden van een oudere in rouw.

Enkele prototypische rouwsituaties

Met betrekking tot het levensfasegebonden rolver-
lies, zoals pensionering en lege nest, weerleggen we 
eerst enkele hardnekkige mythes. 
Biedt de ‘sociale dood’ van het pensioen voor som-
migen nog statusverlies, voor de meesten maken de 
nieuwe kansen op vriendschappen en relatievorming 
in het algemeen de balans positief. Ook financieel 
valt het met het ‘zwarte gat ‘van de huidige gepensi-
oneerde burger nogal mee. Ondanks een lager inko-
men beschikken senioren – en zeker medioren – door 
het wegvallen van enkele vaste kosten vaak over het 
hoogst besteedbare inkomen. En studies over de ge-
volgen voor de gezondheid wijzen vooral op gezond-
heidsrisico’s die reeds vóór het pensioen hun oor-
sprong vinden. Voor sommigen is het wegvallen van 
de werkstress zelfs gewoonweg heilzaam te noemen.
Het ‘lege nest’ blijkt dan weer in deze tijden meer op 
een ‘revolving door’ (draaideur) of op zijn minst op 
een ‘cluttered nest’ (dooreengeschud): generaties ko-
men en gaan, er is het fenomeen van de lange nest-
blijvers, en men gaat steeds meer spreken van een 
intimiteit-op-afstand. Door de langere levensduur 
van vrouwen én mannen en het gedaalde kinderaan-
tal per gezin, leeft een volwassen vrouw momenteel 

meer jaren samen met haar partner dan dat ze zich 
met haar ‘centrale’ moederrol kan blijven identifice-
ren.

Leven met een dementerende partner is een verlies-
ervaring die met de demografische evolutie zeker 
de nodige aandacht vraagt. Door de langdurige 
zorgperiode ontstaat er gaandeweg lichamelijke en 
geestelijke uitputting. Vaak is er sprake van schaamte 
(of afkeer bij familie) wegens de aanslag op de men-
selijke waardigheid. Door gebrek aan geformaliseerde 
rituelen is het een rouwproces dat maar op weinig 
maatschappelijke erkenning kan rekenen. Bovendien 
is dementering een tergend sluipend proces met een 
grillige achteruitgang waarbij men steeds maar ach-
ter de feiten aanloopt. Men spreekt van een ‘never 
ending funeral’. Tenslotte vergt het uiteindelijke 
overlijden een enorme omschakeling van de geïnstal-
leerde levensstijl. De zorg voor de partner was een 
fulltime job geworden en ondertussen is het sociaal 

Johan Vancoillie is als klinisch psycholoog en psy-
chotherapeut verbonden aan het Centrum voor 
Psychiatrie en Psychotherapie, Kliniek Sint-Jozef 
in Pittem.
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isolement erbij gekomen. Eenmaal uitgeput, moet 
men als een ‘straf voor bewezen diensten’, een nieuw 
leven uitbouwen…

Het overlijden van een volwassen kind overkomt 
menig (hoog)bejaarde. Dit tegennatuurlijke feno-
meen roept schuldgevoelens (survivor guilt) op: 
“Waarom niet ik, die zoveel ouder ben?” In het 
afscheidsgebeuren staat de ouder ietwat ‘verweesd’ 
aan de zijkant, want alle regelingen en alle aandacht 
gaan in de eerste plaats naar de partner van de over-
ledene. Betreft het een kind dat als centrale verzorger 
de meeste mantelzorg voor zich nam, dan dreigt een 
dubbel verlies met veel verwarrende hulpeloosheids-
gevoelens. En wanneer er reeds kleinkinderen zijn, 
dan dreigt te grote medeverantwoordelijkheid of 
juist een verminderde contactname als een nieuwe 
partner opdaagt.

Geregeld hebben we ook te maken met een oudere 
die treurt om het verlies van een kleinkind. Omdat 
zij soms maar in een later stadium betrokken raken 
bij het hele rouwgebeuren, spreekt men over de ‘for-
gotten griever’. Uiteraard speelt ‘survivor guilt’ hier 
een nog grotere rol. Eigenlijk is er sprake van ‘meer-
voudige’ rouw. Het kleinkind, dat symbool stond voor 
de eigen onsterfelijkheid, zet de familie(naam) niet 
meer verder. Tezelfdertijd rouwt men ook om het 
zware verdriet van het eigen volwassen (schoon)kind, 
dat men wil ondersteunen ondanks de eigen nood. 
(Zelf)beschuldigingen om eventuele nalatigheid in 
de zorg loeren om de hoek. En wanneer grootmoe-
der tevens als onthaalmoeder fungeerde, vindt soms 
‘concurrentie-in-de-rouw’ plaats. Wié heeft nu het 
meeste verdriet?

Het lichaam, dat met het ouder worden zo al zijn 
statuut van vanzelfsprekende bondgenoot verloor, 
wordt een accumulerende bron van verlieservarin-
gen. Acuut ontstane stoornissen (bv. CVA) ontlokken 
doorgaans een moeilijker rouwproces dan traag evo-
luerende ongemakken (bv. arthritis). Het zijn vooral 
de toegenomen tijd voor ADL-taken, met gelijktijdig 
het verminderen van vrijetijdsmogelijkheden, die het 
verlies donker inkleuren. Onderzoek naar life events 
toont aan dat de kans op depressie bij fysiek lijdende 
ouderen stijgt (30 tot 70% meer kans).

Ook nog enkele woorden omtrent verhuizen op 
oudere leeftijd. Meer en meer wordt dit als een 
proces beschouwd, waarbij volgens studies een 
succesvolle uitkomst afhangt van de mate van 
voorbereiding, het aandeel van de eigen keuze, de 
voorafgaande gezondheidstoestand en de nood-
zaak van praktische aanpassingen. Vergeten we 
niet dat het huis voor velen symbool stond voor de 
gemeenschappelijke band met de partner. Het goede 
onderhoud is niet veel minder dan een eerbetuiging 
aan de overleden partner en de zogenaamde schoon-
maak-‘woede’ verbergt niet zelden een gecompliceerd 
ver-werk-ingsproces. Dat de ‘laatste verhuis’ naar een 
woon-en-zorgcentrum de nodige emotionele om-‘ka-
dering’ vereist, behoeft geen betoog. 

Belangrijkste verschilpunten tussen oud en 
jong

Een eerste vaststelling is het feitelijke gegeven dat 
ouderen nu eenmaal een langere levensloop achter 
de rug hebben. Dit heeft ontegensprekelijk enkele 
gevolgen voor de manier van rouwen. “We zijn (ook) 
wat we verloren zijn” en dit door onze ontwikkeling 
als individu heen. Verliesverwerking en opeenvol-
gende separatie-individuatieprocessen bepalen onze 
persoonlijkheid als een ‘noodzakelijk verlies’ (Viorst, 
1997). Voor de oudere persoon kan dit enige ver-
trouwdheid inhouden met vroegere ervaringen van 
loslaten. In zekere zin léren we ook loslaten. Verder 
is verlies wellicht hét leidmotief van het senium: lege 
nest, pensionering, lichamelijke integriteit, part-
nerverlies,… Wat verwacht wordt, komt misschien 
minder ‘hard’ aan. Studies over anticiperende rouw 
bij ouderen geven een gemengd beeld: er kan zowel 
een positieve als een negatieve invloed uitgaan op 
het rouwproces wanneer het verlies zich voorspel-
baar aankondigt. De veeleer negatieve invloed hangt 
dan vooral samen met een voorafgaande periode van 
te grote zorgstress voor een langdurig zieke partner. 
Elk verlies roept vroeger verlies op. Een langere le-
vensduur kan dan ook als gevolg hebben dat eerdere, 
nog onverwerkte oorspronkelijke verlieservaringen 
opnieuw geactiveerd worden. Dat het hierbij niet zel-
den over een traumatisch verlies gaat, getuigt de kli-
nische praktijk. 
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Anders dan te stellen dat ouderen weer kinds worden, 
is het juister te zeggen dat bij het verouderen het kind 
in ons weer aan belang wint. Psychoanalytici spre-
ken over ‘le retour du refoulé’ (Herfray, 2004; Mercy, 
1994) en er is in het algemeen ook het niet te misken-
nen reminiscentiefenomeen. Dat het verliestrauma 
zich nu weer in alle hevigheid aandient, betekent ge-
lukkig ook de mogelijkheid op een herkansing (maar 
dan) in een therapeutische context.

Een tweede verschilpunt betreft een accentuering van 
bepaalde karaktertrekken met het ouder worden. Toe-
nemende rigiditeit vormt op zich al een risicofactor. 
Het is vooral bij de dwangmatige persoonlijkheids-
constellatie dat we, mede door de controledrang, 
extra moeilijkheden ondervinden met het ouder 
worden. ‘Loslaten’ is voor de perfectionist hoe dan 
ook geen sinecure. Wat je zelf deed, was beter (lees 
‘perfecter’), en nu dreigt de onvermijdelijke afhan-
kelijkheid van derden.

Een ander punt heeft te maken met de inkrimpende 
leefwereld van ouderen. Kleine veranderingen krij-
gen zo een verrassend grote impact: de loodgieter 
die het laat afweten, een kleinkind dat onverwacht 
een bezoekje brengt,… Het zijn de ‘daily hassles and 
uplifts’ die ‘een wereld van verschil’ maken. 

‘Een langere levensduur kan als 
gevolg hebben dat eerdere, nog 
onverwerkte verlieservaringen 
opnieuw geactiveerd worden’

Belangrijker is misschien wel wat in de literatuur 
bekend staat als ‘multiple loss’. Eén bepaald verlies 
brengt als een cascade een reeks veranderingen 
teweeg, die op hun beurt nieuw verlies activeren. 
Meestal is er eerst een accumulatie van verlieserva-
ringen, waarbij het laatste verlies veeleer aanleiding 
dan enige oorzaak van de uiteindelijke decompen-
satie inhoudt. Multiple loss leidt op die manier tot 
een rouw-burn-out: men heeft reeds zoveel verlies 
geleden dat de emotionele brandstof om te rouwen 
als het ware op is. Bij een volgend verlies treedt geen 
vertrouwde rouwreactie meer op: ‘grief overload’ 
(Kastenbaum, 1989).

Mevrouw Degrijze is een dame met afhankelijke per-
soonlijkheidstrekken en recidiverende depressies. 
Tijdens een ziekenhuisopname wegens een onver-
zorgde diabetes gaat men over tot amputatie van haar 
linkervoet. Hierdoor daalt haar zelfredzaamheid en 
andermaal duikt ze in een depressieve episode. Eén-
maal opgenomen op de gerontopsychiatrische eenheid, 
krijgt ze het plotse overlijden te horen van haar part-
ner. Meteen is haar hele leven overhoop gehaald. Er 
is bovendien een grote kans dat ze nu nog eens moet 
verhuizen naar een collectieve woonvorm. 

Er zijn heel wat uiteenlopende meningen ontstaan 
over het vermoeden dat ouderen minder intens zou-
den rouwen. Wat is hiervan aan?

Het feit dat ouderen uit vorige generaties veeleer gere-
serveerd zijn in het uiten van hun emoties, kan hier 
een rol spelen. Dit cohorte-effect zien we weerspie-
geld in uitdrukkingen als ‘spreken is zilver, zwijgen 
is goud’ of ‘toon nooit uw gevoel, noch zeg uw gedach-
ten, wie heden is uw vriend, kan morgen u verachten’. 
Verder kunnen het reeds vermelde verwachtingspa-
troon en de levenslang opgebouwde vertrouwdheid 
met het loslaten enige ‘rust’ bieden in de goede 
afloop. Er is dan sprake van een normatieve vóór-ver-
werking. Maar evengoed kan vermijding bijdragen tot 
een minder intense expressie. Buyssen (2000) citeert 
het ‘Napalkov’-effect: door een (te) korte blootstelling 
aan een negatieve prikkel wordt de pijn heviger en 
neemt het vermijdingsgedrag toe. Men gaat, anders 
gezegd, niet door het pijnlijke rouwproces heen. Men 
heeft schrik om ‘gek te worden van verdriet’.

Bij ouderen zien we inderdaad zeer frequent een ander 
rouwtijdsverloop met een andere rouwstrategie. Uit-
gestelde rouw is een veelvoorkomend fenomeen (“mijn 
klop kreeg ik pas achteraf”). Rouwprocessen verto-
nen een langer en gefragmenteerder verloop. Er is 
een gradueel bedrieglijk herstel de eerste paar jaar na 
het verlies. Omdat vooral de praktische gevolgen het 
stressgehalte bepalen, gaan velen over op overlevings-
modus: men leert over-leven met het verlies, veeleer 
dan er emotioneel doorheen te gaan. De emotionele 
rouw-arbeid wordt ‘gecompartimentaliseerd’, gefrac-
tioneerd in haalbare hapjes (Mc Kiernan, 1995). Men 
wacht, om het zo te zeggen, op het gepaste moment, 
een betere context, om het verdriet al dan niet tot 
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uitdrukking te brengen. Maar wat eerst ‘rijp’ leek, kan 
echter ook een rigide strategie worden: men geraakt 
vast in taakgerichte routinehandelingen, die het puur 
overleven eerst vorm gaven, maar elke rolverandering, 
elke nieuwe ontmoeting met leuke, andere mensen,… 
het verdere vooruit-leven en de emotionele verwer-
king zelf in de weg gaat staan.

‘Uitgestelde rouw is een 
veelvoorkomend fenomeen’

Ook somatisatie speelt een grote rol in de rouw bij 
ouderen. Lichaamsklachten worden met minder 
gêne geuit. Huisartsen worden geconfronteerd met 
hardnekkige ‘onbegrepen’ symptomen. Bekend is het 
‘broken heart syndrome’ (Lynch, 1977), dat vooral bij 
alleenstaande mannen slachtoffers maakt. Belang-
rijk is in dit kader de soms symbolische lokalisatie. 

De heer Delange heeft een vage pijn in linkerschouder 
en linkerbeen. Men vindt geen lichamelijke oorzaak. 
De klachten verdwijnen wanneer hij gaat beseffen dat 
zijn echtgenote aan de linkerkant van het bed sliep. Het 
gemis van zijn ‘wederhelft’ nestelde zich in een licha-
melijk lijden.

Mevrouw Martens lijdt aan vage maagklachten. 
Herhaald internistisch onderzoek brengt geen dui-
delijke oorzaak aan het licht. Bij nader toezien 
blijkt haar man te zijn gestorven aan maagkanker.  
In de rouw is identificatie met de overledene 
nooit ver weg.

Een volgend verschilpunt betreft een perspectief-
verandering tegenover de eigen dood. Die komt per 
definitie steeds dichterbij. Bij elk overlijden van een 
vriend-leeftijdsgenoot wordt men er pijnlijk aan her-
innerd. Het besef dat men zijn leven toch niet meer 
kan herbeginnen, kan een volgehouden rouwarbeid 
in het gedrang brengen.

Ten slotte zoomen we nog even in op het belang van 
een jarenlange (dis)harmonieuze partnerrelatie. 
Meestal denkt men dat een harmonieuze relatie een 
‘makkelijker’ rouwproces mogelijk maakt. Bij oudere 
paren ligt dit toch wat anders. In de eerste plaats zijn er 

de zeer vele met de identiteit verweven herinneringen. 
Er zijn meer associatieve cues die telkens bij talrijke 
gelegenheden uitgelokt worden. Naast dit kwantita-
tieve gegeven, speelt ook retroactieve idealisatie mee. 
De partner, die gaandeweg deel is gaan uitmaken van 
het eigen narcistisch zelfbeeld, is nu krenkend afwezig. 
De wederhelft is voelbaar afgesneden. Oudere koppels 
die er een harmonisch, zij het erg complementair rol-
lenpatroon op nahielden, laten bij overlijden een erg 
hulpeloze partner achter: “Ik ben niet alleen mijn man, 
maar ook mijn chauffeur, mijn klusjesman,… verlo-
ren.” “Als je ouder wordt, heb je elkaar nog meer nodig”, 
zegt men dan. Meermaals ontmoeten we ook ouderen 
die elkaar ook na de dood trouw willen blijven. Ze 
koesteren de herinnering aan hun overleden partner. 
Hun continuerende rouw met de dagelijkse kerkhofbe-
zoekjes getuigt van hun (t)rouw. Dit alles neemt niet 
weg dat het verlies bij een disharmonieuze relatie een 
bevrijdende uitwerking kan hebben. Getuige de ‘lus-
tige’ weduwe, die heropleeft na een langdurige relatie 
met een dominante partner. 

‘Meermaals ontmoeten we 
ouderen die elkaar ook na de 

dood trouw willen blijven’

Gecompliceerde rouw 

Rouwen, verlies verwerken, afscheid nemen,… het 
zijn heel normale (!) menselijke ervaringen. Zij vor-
men mee onze identiteit: “Nous sommes la somme de 
nos pertes” (Mercy, 1994). Toch kan rouw ‘verstoord’ 
raken. Allerlei benamingen passeren dan de revue: 
pathologische rouw, uitgestelde of verlate rouw, ont-
kende rouw, gemaskeerde of gesomatiseerde rouw, 
chronische, te intense en/of traumatische rouw, enz.

Los van deze min of meer gangbare begrippen pro-
beerden concurrerende onderzoekers tot enige 
consensus te komen. In de laatste versie van het diag-
nostisch handboek voor psychiatrie (de befaamde 
DSM-V) spreekt men over een ‘persisterende com-
plexe rouwstoornis’. Aan de hand van enkele mogelijk 
voorkomende (bijkomende) ‘symptomen’ poogt men 
het niet meer gewone rouwen te onderscheiden van 
het normale rouwen. Vrij vertaald krijgen we het 
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volgende ‘portret’. Allerlei symptomen kunnen al of 
niet in combinatie optreden: er is een aanhoudend en 
kwellend ervaren verlangen naar de overleden dier-
bare en er is sprake van een ware preoccupatie met 
de overledene en/of met de omstandigheden van het 
verlies. Meestal is er moeite om het verlies te aanvaar-
den: ongeloof, bitterheid, boosheid of zelfs een vorm 
van verdoofdheid overheersen de gemoedstoestand. 
Onaangepaste zelfverwijten kunnen voorkomen. 
Gedragsmatig vallen vooral de vermijdingspatronen 
op. Sommige symptomen ontwrichten een normaal 
sociaal leven: men voelt zich alleen en onthecht of 
heeft zelfs moeite om anderen te vertrouwen. Het hele 
leven is zinloos en leeg geworden, doodswensen (om 
weer bij de overledene te zijn) komen voor. Men neemt 
eigen interesses niet meer op, maakt geen toekomst-
plannen meer, de eigen identiteit lijkt aangetast (een 
deel is afgesneden). Alle vermelde symptomen zijn 
zeer hardnekkig en duren minstens al een jaar lang. 
Daarenboven vallen ze buiten de sociaal-cultureel ver-
trouwde of aanvaardbare manier van reageren.

Freud maakte jaren geleden al een eerste denk oefe-
ning, die diagnostisch nog steeds zeer waardevol 
blijkt te zijn. Samenvattend komt ze hierop neer. Bij 
pathologische rouw verloopt het verinnerlijken van 
de overledene heel moeizaam. Terwijl bij gezonde 
rouw de leegte vooral buiten het ik aangevoeld wordt 
en er behoud is van zelfwaarde, zit in het geval van 
een melancholische toestand de leegte binnenin 
versteend en is er een haast fatale daling van zelf-
waardegevoelens. “De schaduw van het object is op 
het ego gevallen” (Freud, 1917). Normale rouw wordt 
in het algemeen ook veel meer gekenmerkt door 
proces, beweging, golven van verdriet,... Recente 
rouwtheorieën bevestigen deze dynamische visie: 
het heen en weer oscilleren tussen de aandacht op 
het verlies en het hernemen van het dagelijkse leven 
(het zogenaamde ‘duale proces’), het vinden van een 
‘continuerende‘ band met de overledene, het belang 
van diversiteit in plaats van een rigoureus doorlopen 
van de bekende rouwfasen, met speciale aandacht 
voor de vele varianten en expressies van veerkracht.

Het is relevant om zicht te krijgen op de zogenaamde 
risicofactoren die rouw kunnen compliceren. We ver-
melden er een aantal en belichten vooral diegene die 
voor ouderen een extra kwetsbaarheid uitmaken:

 — In de eerste plaats speelt de volledige verliesge-
schiedenis een grote rol, en die heb je nu eenmaal 
als je al een lange levensweg afgelegd hebt. Hoe 
werd vroeger verlies verwerkt? Zijn er nog onvol-
tooide rouwtaken? In het geval van ‘grieve over-
load’ (zie supra, m.n. ‘multiple loss’ met een snel 
verloop) zijn er nu eenmaal grenzen aan de men-
selijke veerkracht. Te veel is te veel. Er ontstaat als 
het ware een opeenvolging van ‘shadow grief’ als 
een doorlopende wolkenband, waar het zonlicht 
nog nauwelijks doorheen priemt.

 — De meer kwetsbare persoonlijkheidskenmerken 
van de rouwende spelen zeker een grote rol. Alge-
meen ziet men dat onveilig gehechte personen het 
moeilijk hebben met loslaten. We denken hierbij 
aan de angstige en vermijdend gehechte personen. 
Angstige types vertonen vaker gecompliceerde 
rouw met intensere gevoelens, vermijdende heb-
ben een groter risico op somatisering.

 — Aansluitend bij het vorige, kan de aard van de rela-
tie een moeilijker rouw teweegbrengen. Om begrij-
pelijke redenen vormen al te afhankelijke, symbio-
tische en ambivalente relatievormen een verhoogd 
risico. Meestal treedt de afhankelijkheid pas echt 
op de voorgrond als de partner die alles regelde 
en op wie men vanzelfsprekend leunde, van het 
levenstoneel verdwijnt. Ambivalente relaties heb-
ben dan weer het grote nadeel dat heel wat wrange 
gevoelens onafgewerkt blijven.

 — De wijze van afscheid nemen of zelfs de onmo-
gelijkheid hiertoe kan eveneens nadelig werken: 
agressieve medische interventies of eventueel een 
medische fout, het overlijden in het ziekenhuis, 
ontevredenheid over de wijze van mededelen, en 
meer traumatische aspecten zoals het treffen van 
een verminkt lichaam en/of een gewelddadig over-
lijden (zelf(moord), ongeval, …).

 — Het ontbreken van sociale steun en eenzaamheids-
gevoelens betekenen een bijkomend risico, dat bij 
ouderen frequenter voorkomt dan bij jongeren. 
Het netwerk krimpt, en meteen het vangnet ook. 
En hoewel er nog betrokken familieleden zijn, 
wordt de rouwende soms in zijn eigen ‘stil verdriet’ 
gelaten. Met de beste bedoelingen – zogezegd om 
hem te sparen – zijn ze onvoldoende betrokken bij 
het rouwgebeuren. 

 — Familiale onenigheid is een volgende bezwarende 
factor. Omdat rouw meestal in een relationele con-
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text plaatsvindt en juist in moeilijke omstandig-
heden de verbondenheid zo’n helende werking 
heeft, is een breuk tussen betrokkenen heel pijn-
lijk. Binnen een koppel, binnen een gezin, beleeft 
elkeen de rouw op een eigen unieke wijze. Verschil-
len in beleving kunnen fricties teweegbrengen. 
Betekenisvol en in zekere zin hoopgevend is dat 
onderzoek aantoont dat de kwaliteit van de aan-
wezige communicatiestijl en de mate van cohesie 
in het familiesysteem meer invloed hebben op een 
gunstige afloop dan omgekeerd het verlies op zich 
de bestaande patronen onderuithaalt.

 — Zorgstress verdient bijzondere aandacht. Ondanks 
de mogelijkheid dat door een vorm van anticipe-
rende rouw al wat rouwarbeid vóór het heengaan 
plaatsvond, zien we vaak gecompliceerde rouw 
nadien. De zorg voor een zieke partner slorpt alle 
energie en tijd op. Ouderen getuigen vaak over 
een huiskamer die een ziekenkamer werd, waar 
het hele bestaan zich ging centraliseren: bezoekjes 
aan huis, thuisverpleging, enz. Andere contacten 
en bezigheden, hobby’s,… staan ‘on hold’. Alles 
moet opnieuw opgestart worden na het overlijden.

 — Maatschappelijke evoluties en verloren geraakte 
rituelen kunnen ouderen, en zeker de hoogbe-
jaarden, wat verweesd op zichzelf terugwerpen. 
Vroeger vulden rituelen de leegte van de onbehol-
penheid. Er was de rouwkamer, de condoleances 
aan huis, de dorpsklok, samen geschreven rouw-
brieven, de uiterlijke vormelijke ondersteuning 
(kledij, afspraken, …) met een vast tijdsverloop 
voor elke rouwperiode, enz. Wat een verschil met 
het soms kille afscheid in een cleane ziekenhuis-
omgeving, het heengaan zonder medeweten van 
de buurt,…

 — Medica(menta)lisering vormt een veelvoorkomend 
euvel. Al te vaak wordt de rouw-‘arbeid’ (!) ver-
lamd door onnodig benzodiazepinegebruik. Om 
‘sterk’ te staan tijdens de begrafenisplechtigheid 
wordt het spontane, normale, emotionele pro-
ces afgeblokt, gesedeerd met een kalmeermiddel. 
Achteraf, als de ondersteunende rituelen voorbij 
zijn, herinnert men zich nog nauwelijks wie erbij 
was om actief en meelevend afscheid te nemen… 
Het is jammer dat rouwtherapie in een veel latere 
fase, als het ware post mortem, moet corrigeren 
wat normaliter op het juiste tijdstip op een gewone 
manier doorgewerkt had kunnen worden.

‘Het is relevant om zicht te 
krijgen op de risicofactoren die 

rouw kunnen compliceren’

Een eenvoudige rouwvragenlijst zoals die van Shear 
e.a. (2011) kan inspiratie bieden om een eventuele 
gecompliceerde rouw te detecteren:
1. In welke mate heb je moeite met het aanvaarden 

van het verlies? 
2. In welke mate hindert de rouw je in het uitvoeren 

van dagelijkse taken?
3. In welke mate heb je last van herinneringen (op-

komende beelden, gedachten,...) aan de overleden 
persoon?

4. Is er sprake van vermijdingsgedrag?
5. Is het contact met anderen sinds het overlijden fel 

verminderd?

(Geef een score van 0 tot 2 per item. Een totaalscore van 
5 of meer is een indicatie voor gecompliceerde rouw.)

Aandachtspunten bij het begeleiden van de 
rouwende oudere

We onderscheiden een continuüm van gewone rouw- 
‘aandacht’, over rouw-‘begeleiding’ tot rouw- ‘therapie’ 
in engere zin. Al te ijverige rouwconsulenten/therapeu-
ten worden meteen gewaarschuwd: ouderen worden 
het best niet door onnodige interventies afgeleid van 
hun eigen veerkracht en copingbronnen. Uit onderzoek 
blijkt namelijk dat wie reeds enige competentie bezat, 
door opgedrongen therapie veeleer depressiever werd.

‘Ouderen worden het best niet 
door onnodige interventies 

afgeleid van hun eigen 
veerkracht en copingbronnen’

Een eerste aanbeveling lijkt mij dan ook dat men 
blijvend de veerkracht van de oudere onderschrijft. 
Ouderen hebben immers het voordeel van veel 
levens ervaring. Hoe pakte men moeilijke episodes 
in het verleden aan? Waar bevinden zich vertrouwde 
hulpbronnen? Welke copingstijl (omgevingsbeheer-
sing, agency) is door de jaren heen een tweede natuur 



9

!
 A

rtikel 1

geworden? Hieruit kunnen ze terecht kracht en zelf-
vertrouwen putten.

Haal de rouwende oudere uit zijn of haar isolement. 
Eenzaamheid is een erg bezwarende factor, die het 
rouwgebeuren verarmt en afkapselt. Emotionele 
processen vergen immers de aanwezigheid van mede-
mensen om vruchtbaar te zijn. Gepaste zelfonthulling 
gedijt het best in een veilige, luisterende omgeving. 
Gewoon luisteren is hierbij belangrijker dan directe 
actie of goedbedoeld advies.
Bovendien faciliteert het ‘onder de mensen komen’ 
een gezond ‘duaal proces’ (Stroebe & Schut, 1999). 
Een schommelende beweging tussen het bezig zijn 
met de overledene (verliesoriëntatie) en het herop-
nemen van het dagelijkse leven (hersteloriëntatie) 
wordt gefaciliteerd door betrokken medemensen. In 
het isolement van de eigen innerlijke wereld riskeert 
men een bodemloze vicieuze cirkel van depressieve 
gevoelens.

‘Families kunnen gepaste 
rituelen vinden, die het afscheid 
symbolisch waardevol inkleden’

Zoek samen naar betekenisvolle afscheidsrituelen. 
Families kunnen heel creatief en verbonden gepaste 
rituelen vinden, die het afscheid symbolisch waar-
devol inkleden. Het is een gunstige evolutie dat 
uitvaartvieringen steeds meer ruimte bieden voor 
persoonlijke betekenisverlening. Kinderen en 
kleinkinderen evoceren samen met de weduwe of 
weduwnaar het her-innerings-beeld van de overle-
dene, wat het verwerkingsproces ten goede komt. 
Neem wat past, aanspreekt en laat vallen wat shoc-
keert of leeg aanvoelt. Het spreekt voor zich dat de 
oudere hierbij rechtstreeks betrokken moet worden.

Mevrouw Witte is al enkele maanden weduwe. In plaats 
van de trouwring van haar overleden man bij de hare 
op haar ringvinger te schuiven, wat vroeger wel eens 
meer gebeurde, laat ze beide hersmelten tot één mooie 
sierspeld, die ze trots op haar borst/hart draagt. Haar 
dochters boden inspiratie voor de uitvoering. Het sie-
raad krijgt de vorm van een vlinder: haar man was 
immers een echte natuurminnaar en de vlinder bete-
kent ook dat ze opnieuw het volle leven mag omarmen.

Bied praktische instrumentele ondersteuning. Het 
lijkt een detail, maar in het geval van de oudere in 
rouw is de nabijheid van alerte omwonenden voor 
kleine praktische zaken zeer validerend. Zonder 
daarom de nog aanwezige vaardigheden meteen over 
te nemen, wordt het aanbieden van oplossingen bij 
vervoersperikelen, administratief gepieker, verhuis-
zorgen,… met veel dank ontvangen. Het is inmiddels 
bekend dat eenzaamheidsgevoelens bij ouderen in 
hoge mate verband houden met het ontbreken van 
deze hulpbron.

Voor de meer gespecialiseerde hulpverlener, formule-
ren we nog enkele extra aandachtspunten:

 — Wees uiterst behoedzaam met (extra) medicatie-
gebruik. Dit punt werd hogerop reeds aangehaald.

 — Exploreer de differentiaaldiagnostiek: misken in 
geen geval een depressief beeld. Bij een toestand 
van chronisch depressieve gevoelens, is behande-
ling van de depressie prioritair aan het opstarten 
van eventuele rouwtherapie, en dit in tegenstelling 
tot de situatie waarin er (enkel) sprake is van chro-
nische rouw. 

Figuur 1 kan helpen om het onderscheid tussen 
depressie, gecompliceerde rouw en posttraumatische 
stressstoornis voor ogen te houden.

Gecompliceerde rouw

PTSDDepressie

Zelf = waardeloos

anhedonie

rumineren over negatieve

“disruptief” geheugen

Zelf = kwetsbaar

vrees, paniek, ...

vermijden van trauma-
signalen

“intrusief” geheugen

Zelf = alleen

existentiële eenzaamheid

troost zoeken in het
verleden

“hyperactief” geheugen

Figuur 1. Depressie, PTSD en gecompliceerde rouw 
(volgens Neimeyer, 2002)
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Mevrouw Deroos is een 73-jarige gepensioneerde leer-
kracht uit de hogere sociale klasse. Ze werd opgevoed 
door een koele moeder die haar evenwel op een pied- 
de-stal plaatste en haar naar een streng, afgelegen 
Franstalig pensionaat stuurde voor de ‘beste’ opvoe-
ding. Zij heeft 4 kinderen en 13 kleinkinderen, van wie zij 
de trotse draaischijf is. Familiebijeenkomsten verlopen 
steeds perfect onder haar dwingende regie.

Tijdens een dagelijkse wandeling in de villawijk wordt 
ze door twee razende honden onverwacht aangevallen 
en zwaar gekwetst aan de linkerarm. Na vier opeen-
volgende operaties spreken de chirurgen van een 
‘medisch succes’. Mentaal is het een ander verhaal: zij 
heeft sindsdien last van nachtmerries, paniekaanval-
len, plotse herinneringsbeelden (intrusief geheugen). Ze 
durft de straat niet meer op (vermijdingsgedrag). Niet 
alleen haar lichaamsbeeld, ook haar vertrouwen in de 
buurt is geschonden. We kunnen gewag maken van een 
posttraumatische stoornis.

Directe aanleiding voor opname op de eenheid ouderen 
is evenwel een hardnekkig depressieve toestand. Alle 
levensenergie, alle zin in (sociale) activiteiten zijn ver-
dwenen. Melancholische preoccupaties loeren om de 
hoek. Vooral de schuldwanen duiken op. Cognitief gaat 
het ook minder, maar toch is er nog geen sprake van 
(tijdelijke) zware geheugenlast (‘disruptief’ geheugen).  
Een tiental jaar terug had ze een eerste depressie 
naar aanleiding van een ongeluk met een kleinkind bij 
haar thuis tijdens de oppastijd. Jammer genoeg zijn er 
blijvende letsels. Ze voelt zich er nog steeds verant-
woordelijk voor. De reactie van haar man bij dit alles 
is rationeel en overbeschermend. Hij gaat zo ver in de 
onderdanig-ondersteunende rol dat het thuis niet meer 
leefbaar is. Bij navraag heeft het koppel ook niet (samen) 
gerouwd. Sterk zijn is altijd al de boodschap geweest. 

Haar persoonlijkheidstrekken – we kunnen spreken van 
een narcistische basisstructuur met autonoom-perfec-
tionistische trekken – bemoeilijken ook een gezond 
rouwproces. Hier zijn de herinneringen veeleer ‘hyper-
actief’ te noemen: steeds wil ze een terugkeer naar de 
situatie vóór het verlies van een ongeschonden lichaam 
(zowel bij haar als bij het kleinkind).

De behandeling is multimodaal en start met het her-
stel van de depressieve toestand. Pas in een latere 

fase kan het geblokkeerde rouwproces aangepakt 
worden en wordt een gedragstherapeutisch actieplan 
opgezet om het vermijdingsgedrag ‘stapsgewijs’ aan 
te pakken.

Werk in de breedte:
 — Overweeg deelname aan een rouwgroep. Het is een 
extra kans om in verbondenheid met begrijpende 
lotgenoten het eigen verhaal te brengen, het unie-
ke van het eigen verlies te kunnen plaatsen of de 
eigen rouwstijl wat bij te stellen.

 — Betrek de context. Respecteer en benoem de ver-
schillen die er (mogen) zijn en heb aandacht voor 
eventueel gewijzigde posities binnen het familie-
systeem. Sommige kinderen nemen ongepast de 
rol van de overleden ouder in (parentificatie), of 
omgekeerd gaat een alleenstaande grootmoeder 
een coalitie aan met haar enige, gehuwde dochter. 
Soms was de overledene de ideale bemiddelaar en 
moet men op zoek naar nieuwe communicatielij-
nen,…

Werk in de diepte:
 — Situeer het verlies in de levensloop. Juist vanwege 
de sterke verwevenheid tussen rouw en ontwikke-
ling, biedt het actief bewerken van het levensver-
haal een creatieve insteek in de rouwbegeleiding. 
Via autobiografische oefeningen, het uittekenen 
van een levenslijn, life review en reminiscentieses-
sies, treedt mentalisatie en symbolisatie in wer-
king, wordt een en ander in perspectief geplaatst 
en is integratie mogelijk.

 — Zoek naar betekenisverlening. Er zijn intussen vele 
mooie toepassingen vanuit de narratieve therapie-
richting (Neimeyer, 2006). Het schrijven van een 
afscheidsbrief, het achterhalen welke levensindruk 
(‘life imprint’) overblijft na het heengaan, het opstel-
len van een verliesrad en/of verlieskegel (Adriaens-
sen, 2005) zijn hiervan maar enkele toepassingen. 
In het geval van traumatische aspecten is er het 
voorbeeld van de Narratieve Exposure Therapie. 
Bij somatisatie is het altijd aan te raden de taal van 
het lichaam te decoderen. Zoals werd aangehaald, 
schuilen niet zelden onbewuste betekenissen on-
der het lichamelijk ongemak. Het maakt het lijden 
wel heel tastbaar, maar gaat helaas een eigen ‘le-
ven’ leiden, zij het dan zonder een grondige ver-
werking.
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 — Soms gaan nabestaanden gebukt onder al of niet 
meer of minder uitgesproken (de)legaten. Van op 
het sterfbed kunnen verlammende verwachtingen 
doorgegeven worden (“zorg goed voor ons moe-
der”). Hoe werd dit geïnterpreteerd? Hoe begrepen 
andere gezinsleden deze boodschap?

Nog een laatste bedenking omtrent het werken rond 
rouw in een residentiële context. In voorzieningen 
als woonzorgcentra, verpleeghuizen, gerontopsychi-
atrie,… is het verleidelijk om één bepaald teamlid de 
taak van ‘rouwexpert’ toe te wijzen. Op zich is er niets 
verkeerds aan om expertise in huis te halen, maar het 
gevaar bestaat dat de heel nabije hulpverlener direct 
doorverwijst en zelf niet meer open staat om op zijn 
manier een luisterend oor te verlenen. 

Psychotherapeutische knowhow is evenwel aan te 
raden bij gecompliceerde rouw, bijvoorbeeld wanneer 
de persoonlijkheidsdynamiek in belangrijke mate 
meespeelt of in situaties van een (heropduikend) 
traumatisch verlies. Ook het samengaan met ziekte-
beelden als depressie en angststoornissen vergt meer 
deskundigheid en interdisciplinair samenwerken. 
Wanneer de context verwond en verdeeld achter-
blijft, kan bijvoorbeeld een systeemtherapeut helend, 
en in sommige gevallen zelfs verzoenend, ingescha-
keld worden.

Conclusie 

We hebben dit artikel aangevat met de vraag of rouw 
bij ouderen anders is. 

Verlies(verwerking) is met voorsprong hét hoofd-
thema in de ouderenpsychiatrie. Kennis rond rouw 
en vertrouwdheid met gerontologie kruisen elkaar 
op een haast natuurlijke wijze in het werk met oude-
ren. Het is een goede en hoopgevende evolutie dat 
de moderne rouwtheorieën met meer aandacht voor 
individuele verschillen, het loskomen van lineair, 
haast voorspelbare fases, het behouden van een con-
tinuerende band met de overledene, het belang van 
betekenisverlenende processen, het integreren van 
verlies in de eigen identiteitsontwikkeling,… zeer 
toepasselijk zijn op deze doelgroep. Vooral in de nar-
ratieve therapievormen zien we extra kansen.

Op structureel en intrapsychisch niveau zijn er geen 
grote verschillen met de jongere leeftijdscategorieën. 
Of er al dan niet ‘beweging’ te bespeuren valt, lijkt 
hier het kernaspect. Persoonlijkheidskenmerken, de 
specifieke opgebouwde levenservaring, de context 
waarin verlies verwerkt wordt,… spelen een grotere 
rol dan de leeftijd op zich. Misschien is het vaak 
voorkomende discontinue verloop, het zogenaamde 
‘compartimentaliseren’ of fractioneren van de rouw-
arbeid wel het meest typische verschilpunt dat we in 
de klinische praktijk ervaren.

Naast de onvermijdelijke ontwikkelingstaak van 
het loslaten vinden we het evenzeer relevant om in 
het geval van verstoorde rouw de complexiteit niet 
uit het oog te verliezen. Ouderen hebben hun eigen 
risicofactoren en in de dagelijkse praktijk van de 
ge rontopsychiatrie zien we dat comorbiditeit veeleer 
regel dan uitzondering is. Een correcte, genuanceerde 
diagnostiek is dan onmisbaar bij het maken van de 
juiste behandelkeuzes.

We gaven enkele aanbevelingen mee, van algemene 
tips bij het begeleiden van elke rouwende oudere tot 
het meer gespecialiseerde, therapeutische werk in 
het geval van gecompliceerde rouw. Hopelijk werkt 
het inspirerend voor iedereen die met de rouwende 
oudere in contact komt. En wie vormt hierop de uit-
zondering in onze sector? In het werk met ouderen 
is iedereen per definitie een beetje ‘verlieskundige’.
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Pesten:  
van alle leeftijden
Géén kinderspel

Ronald Geelen

Bij pesten denken we aan kinderen, gedrag op schoolpleinen of misschien aan 
werknemers in bedrijven. Er is nauwelijks theorievorming en evenmin onderzoek 
naar pestgedrag tussen kwetsbare ouderen in zorginstellingen. Terwijl het ook 
daar voorkomt; en naar het zich laat aanzien niet zelden. Een goede reden om 
dit destructief sociaal gedrag te exploreren: het waarom ervan, overwegingen 
erbij en interventies. Er is voor de ouderenzorg bijzonder weinig onderzocht en 
geschreven over dit onderwerp, zodat we overgeleverd zijn aan praktijkervarin-
gen en de klinische blik. Van daaruit zijn wel degelijk constructieve invalshoeken 
te bedenken en acties te formuleren. 

Onderbelicht

Pesten tussen cliënten in de ouderenzorg is nauwelijks 
onderzocht. Bij een verkennend scriptieonderzoek bij 
121 bewoners van een zorginstelling gaf één op de vijf 
aan er ervaring mee te hebben. Zorgmedewerkers in 
datzelfde onderzoek schatten dat dit probleem zelfs 
bij tweemaal zoveel bewoners zou spelen, maar dan 
benaderen we al de helft. Zou het echt zo veel zijn? 
Er zijn methodologische twijfels bij deze cijfers, maar 
de indruk van een groot probleem blijft. Voor ‘pesten’ 
wordt in dit onderzoek de term ‘relationele agressie’ 
gebruikt, een begrip dat recht doet aan de negatieve 
impact ervan op het slachtoffer en de destructieve 
sfeer ervan. In de Engelstalige literatuur spreekt men 
van ‘bullying’, eveneens een passende benaming. Het 
is geen kinderspel: overigens kent pesten ook bij kin-
deren niet zelden een lange nasleep van psychisch 
leed en is het terecht dat we het ook daar als serieus 
gegeven opnemen. 

‘Er is nauwelijks theorievorming en 
onderzoek naar pestgedrag tussen 

kwetsbare ouderen in zorginstellingen, 
zodat we overgeleverd zijn aan 

praktijkervaringen en de klinische blik ’

Wat is pesten? Het gaat om systematisch uitoefenen 
van psychische en/of fysieke mishandeling door één 
of meerderen, tegen één onschuldig persoon die zich-
zelf niet kan verdedigen. Pesten is anders dan plagen. 
Pesten is structureel, plagen incidenteel. Bij plagen is 
er ruimte tot over en weer reageren. Bij pesten is er 
eenrichtingverkeer naar het slachtoffer, in negatieve 
zin. Bij plagen is de beleving over en weer meestal 
positief (al kan ook een grap verkeerd vallen), bij 
pesten is de ervaring altijd negatief voor het slacht-
offer. In de ouderenzorg kent pesten uiteenlopende 
vormen, waaronder schelden, krenkend reageren, 
negeren en buitensluiten.

Voorbeelden zijn:
 — Buitensluiten, plek bezet houden, voorkómen dat 
iemand erbij komt zitten;

 — Negeren, negatieve blikken;
 — Bekritiseren, schelden, omlaag halen, belachelijk 
maken;

 — De weg blokkeren (bv. met rollator);

Ronald Geelen is psycholoog bij Thebe in Breda 
en consulent bij het Centrum voor Consultatie en 
Expertise. 
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 — Beschuldigen, ook van ontstane situatie;
 — Zwart maken, bijvoorbeeld zeggen dat niemand de 
gepeste persoon ‘mag’.

Wat bezielt de dader? 

Ook in het zorgcentrum is het een apenrots waarop 
naar beneden wordt getrapt. Soms zit het in de 
aard van het beestje, iemands persoonlijkheid: de 
behoefte om macht uit te oefenen, eigen frustratie 
en onmacht op een minder weerbare ander botvieren. 
Of er speelt ergernis en frustratie over diens doen 
en laten zoals herhaalde vragen of een verdrietige, 
timide of anderszins kwetsbare uitstraling. Verveling 
en eigen onprettige gevoelens kunnen via pestgedrag 
(tijdelijk) worden onderdrukt. Soms werkt onduide-
lijkheid en onzekerheid over de eigen plek in de groep 
mee. Die onduidelijkheid kan nog worden versterkt 
door nieuwkomers. Daarbij kunnen tussen mensen 
met een stoornis of beperking, zoals dementie of 
niet-aangeboren hersenletsel, negatieve interactiepa-
tronen spelen, waarbij zij zelf niet meer in staat zijn 
adequaat te reageren en eigen emoties te reguleren. 
Dat versterkt dan weer andermans negeren, bekriti-
seren of negatief sociaal reageren.

Dit kan leiden tot diverse gevolgen voor het slachtoffer:
 — Angst, spanning, depressie, depressieve gevoelens, 
wantrouwen;

 — Minderwaardigheidsgevoelens, onzekerheid;
 — Opstandig gedrag, agressie in woord of gebaar 
(waarbij het slachtoffer mogelijk als medeschuldig 
wordt beschouwd);

 — Vereenzaming, isolatie;
 — Mijdingsgedrag van situaties en personen, terug-
trekgedrag;

 — Alleen blijven zitten met negatieve ervaring, van-
uit schaamte en angst voor negatieve bijwerkingen 
bij het aankaarten van het probleem;

 — Onveiligheid voor de hele groep, ook bij getuigen 
en ‘meelopers’.

Wat kún je er mee?

Er zijn geen effectonderzoeken van interventies 
in deze sector. Theorie en onderzoek staan in de 

kinderschoenen, evenals interventieprogramma’s. 
Maar vanuit opgedane praktijkervaringen zijn wel 
suggesties te geven. 

Een praktisch relevante vraag vooraf is of de pester 
weet wat hij of zij doet, aansprakelijk te stellen is voor 
zijn of haar gedrag, ofwel wilsbekwaam is. Dat is een 
klinische vraag die gericht onderzoek verlangt, zoals 
door een gedragskundige of arts. Is het antwoord 
bevestigend, dan is aanspreken van de persoon in 
kwestie, en corrigeren, een logische insteek, waarbij 
uiteindelijk disciplinaire maatregelen kunnen volgen, 
zoals een toegangsverbod voor een bepaalde activiteit 
waar het slachtoffer ook komt, uit de buurt van het 
slachtoffer moeten blijven, en waarbij sancties van 
tijdelijke of van blijvende aard volgen bij het niet-na-
leven ervan. 

Het is altijd zinvol ook te kijken naar de persoonlijke 
achtergronden. Is de pester vroeger zelf gepest? Heeft 
iemand eigen onverwerkt leed waardoor hij steeds 
anderen neerhaalt? Zijn er emotionele problemen 
zoals eigen onzekerheid of pijn? Niemand is een klier 
voor zijn eigen plezier. Ongelukkige mensen doen 
ongelukkige dingen. Het corrigeren en bieden van 
hulp vergt afstemming en kan beter door twee ver-
schillende functionarissen worden uitgevoerd. 

Interventies bij wilsbekwame cliënten

Voorkomen is beter dan genezen: zorg voor een goede 
sfeer en begeleiding, afleiding en dagbesteding. Geef 
als begeleider het goede voorbeeld door zichtbaar te zijn 
en positieve impulsen te geven aan de groep. Onduide-
lijkheid en afwezigheid van regie en toezicht zijn een 
voedingsbodem voor ongewenst sociaal gedrag. Voor-
kom dat je cliënten voor langere tijd onbegeleid bij 
elkaar zijn. Bij afwezigheid van afleiding, begeleiding 
en toezicht krijgt relationele agressie meer ruimte. 
Ander aandachtspunt is wie je bij wie plaatst, al moet 
worden gezegd dat er voor sommige ouderen altijd wel 
een zwart schaap te vinden is.

Als je iemand confronteert met (indirect vernomen) 
pestgedrag, kan die persoon ontkennen of de schuld 
bij het slachtoffer leggen. Het is onjuist om het 
daar dan maar bij te laten. Een ombudsman in een 
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Amerikaans verzorgingshuis beschrijft een stappen-
plan bij vermoeden van pestgedrag (Evans, 1996). Dat 
ziet er als volgt uit.

1.  ‘Fact finding’
Verzamel de concrete feiten bij alle betrokkenen. 
Vraag door en noteer alle gegevens.

2.  ‘Observation’
Observeer het dagelijkse gedrag van de betrokkenen, 
over een langer tijdspad op diverse momenten. De 
observatie is belangrijk, want bevragen van betrokke-
nen levert niet altijd helderheid. Ze kunnen of willen 
immers de benodigde info vaker niet geven (cognitie-
ve problemen, verschil in perceptie, ontkenning).

3.  ‘Action plan’ 
Bij bewijzen van pestgedrag geldt het volgende: geef 
teamleden advies hoe met alle betrokkenen om te 
gaan. Regel hulp of ten minste ondersteuning voor 
het slachtoffer. Dit kan hulp zijn zoals ook wordt 
geboden aan slachtoffers van psychotraumatische 
gebeurtenissen, denk aan EMDR. De gevolgen van 
pesten kunnen immers beslist traumatisch zijn. Ook 
kan de behandeling zich richten op de gevolgen van 
relationele agressie zoals minderwaardigheidsgevoe-
lens, onzekerheid en faalangst. Of op het beter kun-
nen omgaan met relationele agressie, denk daarbij 
aan weerbaarheidstrainingen.

‘Onduidelijkheid en afwezigheid 
van regie en toezicht zijn 
een voedingsbodem voor 

ongewenst sociaal gedrag’

Als er geen observaties van pestgedrag blijken, is 
het devies: sluit het traject af en heropen het pas bij 
nieuwe signalen.
Incidenten van relationele agressie tussen cliënten 
worden gemeld via de bestaande meldingsprocedu-
res, waarna manager en/of behandelaars passende 
acties bepalen. 
Bij wilsbekwame cliënten kan bij overtredingen het 
Huberman-model worden gevolgd. Dit is een discipli-
nerende aanpak waarbij elke herhaling van het pro-
bleemgedrag tot een telkens meer formele en meer 
correctieve sanctie leidt. In het uiterste geval tot het 

verbieden van toegang tot bepaalde ruimten, of een 
overplaatsing naar een andere afdeling of instelling. 

Stik er toch in!

Hela zuster! HELA zuster! HELÁÁÁ! Gék word je ervan; 
de heer Pieterse roept dagelijks urenlang zo. Als je dan 
bij hem komt en vraagt wat er scheelt, pakt hij je bij de 
arm, maar komt niet tot een vraag. Hij kijkt van je weg, 
en pas na lange tijd laat hij je los. Kort daarna klinkt 
weer een luid ‘Hela! HelÁÁÁ!’.

Ook zijn tafelgenoten raken van de kook. Op een gege-
ven moment probeert één van hen zijn luide uithalen te 
smoren door een zitkussen in zijn gezicht te drukken. 
Daarvoor waren er al ondubbelzinnig negatieve reac-
ties. ‘Hou toch je kop’, ‘Man, sterf erin’ en dan laten we 
de meest grove nog achterwege. Ook als hij kalm is, 
krijgt hij vaak een sneer van tafelgenoten. ‘Dat is die zei-
kerd.’ Hij voelt de negatieve spanning, en kan daardoor 
gaan roepen, wat de negatieve reacties versterkt. Door 
de oplopende spanningen wordt de heer Pieterse voor 
zijn eigen veiligheid meer en meer op zijn slaapkamer 
gezet. Hij glijdt langzaam af in een situatie die je mis-
handeling mag noemen, sociale isolatie op zijn kamer 
of het aanhoudend ondergaan van negatieve reacties 
aan tafel. Hoog tijd voor een andere insteek. Maar hoe? 

Interventies bij mensen met cognitieve 
problemen (geheel of gedeeltelijk 
wilsonbekwaam)

Je mag signalen van pesten niet afdoen als een ‘bijver-
schijnsel’ van samenleven of als iets wat nu eenmaal 
voorkomt bij een mentale kwetsbaarheid. Het woord 
‘relationele agressie’ zegt al dat er sprake is van pro-
bleemgedrag en dat is van ernstige aard. Het moet 
worden behandeld als elk ander probleemgedrag, 
zoals met multidiciplinair overleg, gebruikmakend 
van zorgpaden en protocollen gericht op probleem-
gedrag. De methodische cyclus van diagnostiek, 
probleemanalyse, interveniëren en evalueren is van 
toepassing. Deze cyclus kan herhaaldelijk worden 
doorlopen. Bij de eerste interventie is wellicht nog 
geen volledig resultaat bereikt. 
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Als kwetsbare ouderen vanuit hun stoornis of beper-
king niet in staat zijn hun emoties adequaat te 
reguleren, dan zijn eenvoudige omgevingsinterven-
ties een idee. Gebruik bijvoorbeeld geen tafels met 
veel zitplaatsen waarbij cliënten dicht op elkaar zit-
ten. Voorkom overexposure van cliënten aan elkaar. 
Zorg dat groepsleden niet permanent bij elkaar ‘op 
de lip zitten’, met een bezigheid elders of een mid-
dagdut op de eigen kamer. Cliënten die negatief op 
elkaar reageren, zet je liever niet tegenover elkaar, 
maar naast elkaar of aan verschillende tafels waarin 
zij elkaar minder in het zicht hebben. Begeleid nieuw-
komers binnen de groep, aangezien zij extra risico 
op uitsluiting lopen. Begeleid de cliëntengroep bij 
het welkom heten van nieuwe cliënten. Niet zelden 
is een meer dan gemiddelde invaliditeit, mentaal of 
psychisch, of een veranderend probleem een trigger 
voor pestgedrag. 

Kijk daarom naar de groepssamenstelling, naar de 
‘zwarte schapen’, ‘zondebokken’ en vooral ook de 
eventuele ‘wolven’. Wie doet wat en hoe kun je daarin 
sturen? 

‘Je mag signalen van pesten niet 
afdoen als een ‘bijverschijnsel’ 
van samenleven of als iets wat 
nu eenmaal voorkomt bij een 

mentale kwetsbaarheid’

Van het kastje naar de muur

Mevrouw Van Nassau is nieuw in het verzorgingshuis en 
komt voor het eerst in de drukke koffiezaal. Onwennig 
loopt ze naar de eerste tafel met vrije stoel, maar van 
de daar zittende vrouwen klinkt bars: ‘Nee, hier is geen 
plaats, ga naar die andere tafel!’ Bij deze tafel aange-
komen, wordt zij ook weggestuurd en ze gaat overstuur 
weg. Terwijl ze wegloopt, hoort ze nog: ‘Die is van die 
kerel die iedereen financieel naaide, asociaal volk!’ Zij 
gaat terug naar haar kamer, en de volgende dagen blijft 
ze ook daar alleen tijdens de koffie-uren. 

Als zorgverlener kun je in dit soort situaties preven-
tief werken. Een goede voorbereiding vooraf van de al 
‘zittende orde’, oftewel aandacht voor de introductie 

van de nieuwkomer, vermindert de kans op afwij-
zende reacties. Je kan de betreffende bewoners vooraf 
inlichten over de komst van de nieuweling, met aan-
knopingspunten voor het contact. ‘Zij was net als jij 
een kleine middenstander, had een winkel in stoffen.’ 
Afspreken dat deze dame voor bijvoorbeeld drie weken 
aanschuift, en dat dan in overleg wordt gekeken voor 
een definitieve plaats. Zo wordt niemand iets defini-
tiefs opgedrongen. Je houdt het verloop verder in de 
gaten. Een kleine investering voorkomt soms grote 
problemen.

Zij moet boeten!

Een goede introductie door teamleden had het pestge-
drag hier trouwens wellicht niet kunnen voorkomen. 
De voorgeschiedenis is te zeer belast. 

Mevrouw Van Nassau had een ongelukkig leven met, 
nee eigenlijk door, haar man. Ongevoelig naar haar, 
alleen bezig met geld verdienen, maar ook met juri-
dische conflicten met verscheidene mensen uit de 
eigen gemeente. En zelfs nu hij alweer vijf jaar geleden 
overleden is en zij naar het verzorgingshuis ging, blijft 
ze in zijn ban. In de koffiezaal wordt ze geweerd, op 
zijn best genegeerd maar meestal gekleineerd. Men 
houdt haar medeplichtig voor het feit dat haar man 
anderen zoveel ellende bezorgde. Ze leeft nu alleen op 
haar kamer, met als schraal verzetje de boodschappen 
halen bij de plaatselijke buurtwinkel. Ook dat is niet 
zonder pestrisico, want laatst kwam ze onverrichter 
zake drijfnat het zorgcentrum weer snel binnen. Had 
een andere bewoonster van 3 of 4 hoog een emmer 
water over haar heen gegooid! Natuurlijk wist niemand 
van de hoed en de rand, toen de manager navraag 
ging doen.

Groep begeleiden = 
ook op het individu afstemmen

Bij het begeleiden van een bewonersgroep houd je 
rekening met ieders mogelijkheden. Dit kan bete-
kenen dat je iemand even apart neemt om iets uit 
te leggen, of om zonder gezichtsverlies iets terug te 
koppelen. Je handelt zo dat je andere cliënten niet 
overvraagt, stoort of spanning in de groep toevoegt. 



17

!
 A

rtikel 1

Stel dat een hoogbejaarde verwarde man zegt naar 
huis te willen, of naar zijn werk te moeten. Als de 
begeleider dit gedrag dan telkens vruchteloos corri-
geert of uitleg geeft, belast dit de bewoners. Zij horen 
nu niet alleen een man die naar zijn moeder wil, maar 
ook nog de herhalende reactie van de begeleider 
daarop. Hoe kunnen we hier beter op reageren? Je kan 
de man bij je wenken, uit de groep halen en dan één 
op één met hem in gesprek gaan. Het niveau waarop 
je insteekt, is afhankelijk van zijn mogelijkheden. Op 
hoger complex niveau is er de waarheid van feiten: het 
al lang gepensioneerd zijn, het opgenomen zijn, en zo 
verder. Een alternatief is een ander gespreksonder-
werp nemen, zelf over een ander onderwerp starten 
dat vermoedelijk bij hem herkenning en weerklank 
vindt (afleiden).

‘Bij het begeleiden van een 
bewonersgroep houd je rekening 

met ieders mogelijkheden’

Wanneer dit niet aansluit, is het aanboren van de 
gevoels- en relatielaag een optie. Die van behoeften en 
bedoelingen: iets om handen hebben en willen bete-
kenen, naar emotioneel houvast en vertrouwdheid 
zoeken. ‘U was gerespecteerd in uw werk, iedereen 
kon op u bouwen. Nooit ziek! Daar mag u trots op 
zijn.’ Of van gemoedstoestanden: speelt angst, span-
ning, bedruktheid of zinloosheid? Dan is daarop in 
te spelen met erkenning en troost. Je bent er om op 
te steunen. Je kan insteken op de relatie: ‘Ik vind u 
echt aardig, ik bedoel het goed!’, ‘We kunnen dit aan’, 
‘Ik laat u niet alleen’.

Daaronder liggen op primitiever niveau mogelijk-
heden. Verveling, overprikkeling (‘Het is hier te 
druk, ik verlies het overzicht’) of juist gebrek aan 
duidelijkheid en een vacuüm aan prikkels? Blijf niet 
praten; laat ook iets zien, bijvoorbeeld een tablet 
met familiefoto’s, of ga iets doen, zoals buiten in de 
zon zitten of een ommetje maken. Bied even rust en 
doe later een nieuwe poging. De uiting kan voort-
komen uit onaangename lichamelijke sensaties als 
ongemakkelijk zitten, een blaasontsteking, overver-
moeidheid, pijn of ander fysiek ongemak. Dan speel 
je daarop in met troost, rust of bijvoorbeeld met een 
medicijn. 

De begeleider blijft kalm, zeker, gaat niet met stem-
verheffing praten en gaat niet emotioneel reageren. 
Hij staat immers ook model voor het gewenste gedrag. 

Interventies

Interventies naar individu en binnen de groep varië-
ren van cognitief weinig tot veel eisend.

 — Bevragen, aanzetten tot redeneren en reflecteren 
(Socratisch bevragen): ‘Waarom doet u dit?’, ‘Be-
reikt u zo wat u wil?’, ‘U zegt dat … Maar weet u dat 
wel zeker?’, ‘Waarom dan?’, ‘Dit is niet goed wat 
ik u hoor zeggen, denk eens na over de gevolgen 
voor de ander’.

 — Begrenzen: ‘Nee, dit kan niet’, ‘Ik wil niet dat u …’.
 — Van zelfonthulling naar feedback: ‘Ik schrik enorm 
van wat u nu zegt. Dit kunt u niet maken. Ik wil 
dat u …’, ‘Ik word heel boos/verdrietig/bezorgd als 
ik zie dat u …’.

 — Bevragen op feiten (realiteitsoriëntatie; gericht op 
reproduceren): ‘Vertel me eens: wat hadden we af-
gesproken over …’. Of de situatie uitleggen.

 — Onderhandelen: hierin zijn verschillende wegen:
 − Een compromis voorstellen: ‘U kan niet via de 

voordeur naar buiten, maar ik zet de deur open 
naar de binnentuin.’ Waarin kun je de ander te-
gemoet komen?

 − Andere tegemoetkoming kan zijn: ‘Ik kan uw 
dochter bellen en vragen wanneer zij gelegen-
heid heeft om …’ 

 − Een deelovereenkomst opstellen, waarna op 
het resterende later wordt teruggekomen: ‘Als 
u mij gelegenheid geeft, ga ik met de ander in 
gesprek om haar mening te achterhalen.’

 − Procedureel insteken: ‘Hierover kan ik niet be-
slissen, maandag komt de arts en dan leg ik het 
als eerste voor. Ik schrijf het meteen in de agen-
da’, ‘Hier komen we samen niet uit. Ik vraag ie-
mand erbij die ons advies kan geven.’

 — Bespreekbaar maken: met iemand alleen of de an-
deren erbij de kwestie verkennen en doornemen. 
Een groepsgewijze gestructureerde variant hiervan 
is het bewonersberaad. 

 — Informatie aanreiken (realiteitsoriëntatie; gericht 
op herkennen van feitelijke informatie).

 — Signaleren: ongewenst, nalatig of onprettig gedrag 
wordt alleen benoemd zonder consequente of verde-
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re actie. Het gedrag wordt (nog) niet doorgesproken, 
omdat dit de persoon kan overvragen en frustreren, 
en/of omdat er later op kan worden teruggekomen. 
Tegelijk is voor anderen duidelijk dat je het gedrag 
niet accepteert, waardoor onnodige frustratie en 
emotionele onveiligheid worden beperkt. Enkele 
voorbeelden: ‘Mevrouw zei goedemorgen tegen u, en 
ik merk dat u zich afkeert van haar’, ‘Ik zie u fronsen 
als meneer spreekt’, ‘Jullie vitten op elkaar’.

 — Verbinding leggen (tussen bewoners): ‘Goedemor-
gen mevrouw Jansen, wat kleurt dat rode vest 
mooi bij uw lichte huid. Vindt u ook niet, mevrouw 
Pieterse? Kijk eens naar die kleur’, ‘Zeg meneer Ro-
ling, u komt toch uit Breda? Weet u dat uw buur-
man, de heer Vanmelle, ook uit Brabant komt? 
Meneer Vanmelle, wat waren uw indrukken van 
Breda? Nee, zeg het maar tegen de heer Roling!’.

 — Meerpartijdig reageren: voor beide partijen wordt 
begrip getoond en wordt hun positie op een posi-
tieve en geloofwaardige manier verwoord. Dit kan 
door één begeleider tegelijk gebeuren of door meer 
dan één teamlid die elk de afzonderlijke betrokke-
nen benaderen. Dit kan ook voor de persoon met 
agressief gedrag: ‘Wat doet u nu? Er moet iets ergs 
loos zijn, want zo ken ik u niet.’

 — Aangename herinneringen ophalen en bespreken 
(reminiscentie): ‘Kijk eens naar deze foto, die is 
van vorige week toen we frieten gingen eten. U 
nam toen …’.

 — Aangename herinneringen laten zien en horen 
(woord en beeld).

 — Belevingsgericht contact leggen (niet of minder 
inhoudelijk, en meer begripvol, troostend, op po-
sitieve emoties gericht contact): ‘U voelt zich niet 
prettig, merk ik. Vertel eens wat u bezighoudt.’

 — Ontregelen: door iets onverwachts te zeggen of te 
doen, wil je de groep of het groepslid op andere 
gedachten brengen. In vragen: je stelt heel nadruk-
kelijk een vraag die niets met de huidige situatie 
te maken heeft: ‘En nu moet ik per se weten: hoe 
maak je van melk chocomelk? Dan kan ik dat nu 
voor ons gaan maken.’ In doen: een dreigend ver-
baal conflict wordt in de kiem gesmoord door de 
aandacht te vangen. Door iets bijzonders te zeggen 
of te doen (‘kijk naar dit dansje!’). Het dreigen met 
het inslaan van een raam wordt geneutraliseerd als 
de begeleider duidelijk zichtbaar een bord op de 
grond aan gruzelementen smijt.

 — Afleiden en negeren: over een ander onderwerp 
praten dan dat waarmee de cliënt komt. Dit kan 
abrupt of geleidelijk. Het kan ook in doen en laten: 
de cliënt praat bijvoorbeeld over ‘naar huis gaan’, 
waarbij de begeleidster nadrukkelijk aangeeft een 
toetje te hebben gemaakt, dit aan tafelgenoten laat 
zien en de bewoner iets voorzet. 

 — Positief herbenoemen. Bij een boos reagerende 
persoon: ‘Goed dat u duidelijk maakt dat u dit niet 
wil.’ Bij een door brood en beleg besmeurde ont-
bijttafel: ‘Ik zie dat jullie enthousiast hebben ge-
geten! Dat betekent ook dat jullie mij vertrouwen 
en jullie ons contact belangrijk vinden.’

 — Hier en nu centraal stellen na verwijten en opdissen 
van eerdere conflicten: ‘Dat is goed gezegd en nu 
kijken we naar wat te doen en te laten. Ik stel voor 
dat …’, ‘Daarin heeft u gelijk. Wat ik nu wil, is …’

 — Directief reageren: zonder speelruimte het ver-
langde vragen of eisen. Belangrijk hierbij is niet 
verder te gaan dan de mogelijkheden van de betref-
fende persoon. Een uitgewerkte variant van deze 
invalshoek, gericht op het aanleren van bepaalde 
taken, is foutloos leren (hierna in een voorbeeld 
weergegeven). 

 — Model-leren, voordoen, zelf een goed voorbeeld naar 
de groep geven of bewoners met goed voorbeeldge-
drag een voortrekkersrol geven. Het teamlid geeft 
het goede voorbeeld in doen en laten (bijvoorbeeld 
door kalm te bewegen, zelf een start te maken met 
de vaat, door aan te schuiven tijdens de maaltijd en 
dan niet heen en weer te lopen), of door een client 
met eetproblemen te laten plaatsnemen tegenover 
iemand die met smaak goed tafelt.

 — Stroman, Sinterklaas en Piet: één teamlid corri-
geert, waarbij, als dit felle weerstand opwekt, een 
ander teamlid het overneemt met een sussende of 
bemiddelende insteek.

 — Preventief aanwezig zijn: aan tafel is er tussen 
cliënten een discussie waarvan de geschiedenis 
leert dat die niet alleen kan aanhouden maar ook 
kan ontsporen. Het teamlid besluit om zich hier 
niet in te mengen, maar wel duidelijk zichtbaar 
erbij te komen staan, wat hopelijk de stemming 
wat tempert en in elk geval ervoor zorgt dat zij 
meteen kan tussenkomen bij escalatie. Een an-
dere uitwerking is dat bij dreigende escalatie een 
tweede teamlid bij de situatie komt staan, zonder 
verbaal of fysiek in te grijpen.
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 — Afstemmen van de communicatie en activiteit op 
de mogelijkheden: bijvoorbeeld afstemmen op het 
deel van de dag: ’s ochtends een bezigheid die meer 
concentratie vergt, in de middag een grover moto-
rische activiteit of juist ontspanning/rust.

 — Bezigheden één op één aanleren, daarna automa-
tiseren (inoefenen), pas daarna in de groep pres-
teren (in ongunstigere omstandigheden met meer 
afleiding een beroep hierop doen).

 — Inspelen op en rekening houden met de mogelijk-
heden en beperkingen in het verwerken van zin-
tuiglijke prikkels, en daarop afstemmen (senso-
motorische integratie): pauze aanbrengen, prikkels 
verminderen, blijven staan of aanschuiven bij uit-
leg of aanspreken, cliënt buiten de groepsinteractie 
brengen, groepsleden weg van de cliënt begeleiden. 

 — Hier en nu aangename, ontspannende of stimule-
rende zintuiglijke indrukken aanbieden: snoeze-
len ofwel primaire activering: kalmerende muziek, 
proeverij, massage, kijken naar dia’s.

 — Omgevingsinterventies (waaronder ruis vermin-
dert): algehele prikkelreductie, aangename prik-
kels toevoegen, lichttherapie, zitpositie):

 − Optimaliseren: interventies gericht op licht 
(geen tegenlicht, intensievere globale verlich-
ting), geluid (betere demping van geluid, sto-
rende invloeden weghalen) en temperatuur 
(airco, luchten) zorgen voor overzicht bij het 
zitten en zijn minder afleidend.

 − Verrijken: tijdschriften op tafel leggen, fruit 
of versnaperingen aanbieden, diaprogramma’s 
met rustig verschuivende panorama’s en na-
tuurgeluiden (Qwiek up).

 − Compartimenteren: de wooneenheid wordt 
opgedeeld in kleinere eenheden, waardoor be-
paalde bewoners elkaar niet meer kunnen te-
genkomen (dit kan voor bepaalde of onbepaal-
de tijd). Bijvoorbeeld: na een zware escalatie in 
de huiskamer de tussendeur sluiten die twee 
huiskamers verbindt, waardoor de twee kemp-
hanen elkaar niet fysiek kunnen treffen. Bij een 
kwetsbare/explosieve sfeer in de woongroep 
het verkeer reguleren door de voordeur op slot 
te doen (bezoek alleen laten binnenkomen on-
der jouw begeleiding en instructie).

 − Verruimen: meer stoelen dan cliënten arran-
geren (zodat er minder wrijving/meer keuze 
is wie waar kan zijn), meerdere kleine tafels 

in plaats van één grote, de aangebouwde serre 
geschikt maken voor langer verblijf overdag, 
minder ‘crowding’ in de huiskamer, binnentuin 
veilig maken voor tijdelijk verblijf, eventueel 
ook zonder aanhoudend toezicht.

 − Fysieke interventies: comfortverhogende 
maat regelen, laten bewegen of juist extra rust 
geven, pijnstilling, optimaliseren van vocht en 
voeding, medicatiecheck.

Checklist/stappenplan 

Bij relationele agressie in de ouderenzorg kunnen de 
volgende highlights worden aangestipt:

 — Bewustzijn bij teamleden: het komt veel voor en 
wordt vaak niet gezien (stiekem).

 — Neem het serieus, maak er werk van (je mag het 
niet maar laten gebeuren, de gevolgen zijn ernstig). 
Ga er niet van uit dat het om onschuldig, kinderlijk 
gedrag gaat. Ook bij kinderen kan het overigens 
blijvende en diepe mentale littekens achterlaten.

 — Observeer gericht, monitor de situatie.
 — Werk altijd aan preventie: een goede sfeer, aflei-
ding en juist modelgedrag. 

 — Denk aan omgevingsinterventies en bespreek hoe 
de betrokkenen te begeleiden.

 — Teamleden mogen het volgende niet nalaten: mel-
den, registreren, bespreken en evalueren. 

 — Bespreek met dader en slachtoffer wat er is ge-
beurd.

 — Bepaal de wilsbekwaamheid. Indien er sprake is 
van wilsbekwaamheid bij de dader, gebruik dan 
een disciplinerende benadering. Indien niet-wils-
bekwaam, gebruik dan een probleemoplossende 
aanpak in het kader van behandelen van probleem-
gedrag. 

 — Bij afwezigheid van een specifieke richtlijn, ge-
bruik dan de geëigende procedures van het verhel-
deren en oplossen van probleemgedrag.

 — Houd contact met de vertegenwoordiger/familie 
van de cliënt(en).

 — Kom je er met de eigen disciplines niet uit, over-
weeg dan inschakeling van externe experts.
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Fa kruis, de kritische noot

In deze rubriek laten we de kritische lezer aan het 
woord. Elkeen wordt hierbij uitgenodigd om reflec-
ties, kritische bedenkingen en aanvullingen op de 
inhoud van Senior aan het papier toe te vertrouwen. 
Op deze wijze blijven de aandachtspunten ook echt 
in de focus van de aandacht. We zijn er overigens van 

overtuigd dat goede zorg ook ontstaat dankzij een 
inhoudelijke discussie.

De kernredactie behoudt zich wel het recht voor om 
ingeleverde stukken te selecteren en eventueel in 
te korten.

Beste redactie,

Via een Vlaamse vriend hoorde ik het bericht over de oprichting van een nieuw tijdschrift dat zich zal 
toeleggen op een grotere kwaliteit in de ouderenzorg. Het initiatief alleen al doet mij veel deugd. Het zit 
namelijk zo: de laatste jaren zijn enkelen van mijn naaste familieleden in contact gekomen met de hulpverle-
ning voor ouderen, in een ziekenhuis en een verpleeghuis. Ik heb verschillende keren met open mond staan 
kijken naar wat er gebeurde. Het gaat er me vooral om dat iedereen toch wenst om met respect behandeld 
te worden. Wel, ik heb dikwijls gezien dat men bijvoorbeeld erg weinig tijd voor de oudere patiënten kon 
uittrekken. Vele zaken moesten vlug-vlug gebeuren, er werden beslissingen genomen over het hoofd van 
de oudere, soms werd alleen het begeleidend familielid aangesproken. 

Ik kan me er nu gemakkelijk van afmaken door kritiek te spuien op verzorgend en verplegend personeel. 
Maar ik denk dat we veel ruimer moeten kijken: we moeten ons de vraag durven te stellen hoe belangrijk 
de zorg voor oude mensen voor ons is. En die ‘ons’ wordt vertaald door de verantwoordelijken voor het 
beleid die wij hebben gekozen. Maar de signalen uit die hoek maken mij triest. Elke discussie, elke vraag 
wordt beantwoord door te wijzen naar de beperkte financiële middelen, alsof er niemand durft te zeggen: 
wij vinden zorg zo belangrijk dat we vinden dat daarvoor de nodige middelen moeten worden uitgetrokken. 
Het enige wat je hoort, is dat we efficiënt met de middelen moeten omspringen. Heel dikwijls komt dit 
neer op besparingen. En toch laat een maatschappij haar graad van beschaving zien met hoe men omgaat 
met ouderen die niet meer kunnen presteren.

Ik hoop van harte dat het nieuwe tijdschrift kan bijdragen tot het ontwikkelen van een nieuwe visie op het 
belang van zorg, ook voor ouderen.

Tinus Renders
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De stand der wetenschap
Ik ben zo eenzaam zonder jou

Prof.  dr.  Jan Van den Stock

Eenzaamheid wordt typisch omschreven als ‘het 
gevoel alleen te zijn, geïsoleerd van de anderen’. Het 
betreft voornamelijk een gevoel en is niet noodza-
kelijk gerelateerd aan de tijd dat iemand alleen is of 
aan sociaal isolement. Om eenzaamheid meetbaar te 
maken gebruiken wetenschappelijke onderzoekers 
vaak het verschil dat personen ondervinden tus-
sen het aantal contacten dat ze met anderen hebben 
enerzijds en het aantal contacten dat ze met anderen 
wensen anderzijds. 

In een recente studie onderzochten Zweedse onder-
zoekers het verband tussen eenzaamheid en de kans 
op een neurocognitieve stoornis (dementie). Een 
groep van 2000 gezonde ouderen (>60 jaar) werd elke 
5 jaar geëvalueerd met betrekking tot een diagnose 
van neurocognitieve stoornis. Daarbij werd gebruik 
gemaakt van alle beschikbare medische informa-
tie. Tevens werd bij de eerste evaluatie ook de vraag 
gesteld ‘Voelt u zich vaak eenzaam?’, waarop de 
deelnemers enkel ‘ ja’ of ‘nee’ konden antwoorden. 
Vervolgens onderzocht men of het antwoord op deze 
vraag de kans op een diagnose van een neurocogni-
tieve stoornis kon voorspellen. Daarbij maakten de 
onderzoekers een onderscheid tussen een neuro-
cognitieve stoornis ten gevolge van de ziekte van 
Alzheimer en een neurocognitieve stoornis ten 
gevolge van een vasculaire ziekte. 

Omdat eenzaamheid een gevolg kan zijn van andere 
factoren, zoals burgerlijke stand (bv. wie niet 
getrouwd is of niet samenwonend, kan meer eenzaam 
zijn), depressie, alcoholmisbruik, opleidingsniveau, 
rookgedrag, leeftijd en geslacht werd de invloed van 
deze factoren allemaal in rekening gebracht in de 

statistische modellen die de voorspellende waarde 
van eenzaamheid op de kans op een neurocognitieve 
stoornis testen. 

De resultaten toonden dat gezonde personen die ‘ ja’ 
antwoorden op de vraag ‘Voelt u zich vaak eenzaam?’, 
meer kans hadden om later een neurocognitieve 
stoornis ten gevolge van de ziekte van Alzheimer te 
ontwikkelen. Meer bepaald, iemand die ‘ja’ antwoordt 
op de vraag, heeft 1,83 keer meer kans dan iemand 
die ‘nee’ antwoordt op de vraag. Deze verhoogde kans 
kan niet verklaard worden door de andere factoren die 
in rekening gebracht waren zoals burgerlijke stand en 
depressie. Verder bleek de link met eenzaamheid niet 
aanwezig te zijn met het risico op een neurocogni-
tieve stoornis ten gevolge van een vasculaire ziekte.

Het is nu verleidelijk om te redeneren dat interven-
ties tegen eenzaamheid bij ouderen een positief effect 
hebben op de kans om een neurocognitieve stoornis 
te ontwikkelen, maar zo eenvoudig is het helaas niet. 
De studie toont immers aan dat er een verband is tus-
sen eenzaamheid en de kans op een neurocognitieve 
stoornis, maar dat verband is niet per se oorzake-
lijk. Met andere woorden, het zou goed kunnen dat 
eenzaamheid niet de oorzaak is van het verhoogde 
risico op een neurocognitieve stoornis. Het zou zelfs 
kunnen dat het verband andersom is en dat een (sub-
klinische) neurocognitieve stoornis de oorzaak is van 
eenzaamheid. Het zou ook kunnen dat er een andere 
factor is (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een wel-
bepaalde hersenregio) die zowel eenzaamheid als 
kans op een neurocognitieve stoornis veroorzaakt. 
In al deze gevallen zouden pogingen om eenzaamheid 
tegen te gaan geen enkel effect hebben op de kans op 
een neurocognitieve stoornis.

Om een oorzakelijk verband aan te tonen tussen 
eenzaamheid en neurocognitieve stoornis, dient 
eenzaamheid gemanipuleerd te worden om dan te 

Prof. dr. Jan Van den Stock is werkzaam bij het 
UPC KU Leuven op de dienst Ouderenpsychiatrie.
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onderzoeken welk effect dit heeft op de kans op een 
neurocognitieve stoornis. Idealiter wordt dit op indi-
viduele basis gedaan. 

Dus om zo goed mogelijk een oorzakelijk verband 
tussen eenzaamheid en de kans op een neurocogni-
tieve stoornis te onderzoeken zou men bij gezonde 
personen eerst moeten meten hoe eenzaam ze zijn en 
hoe groot hun kans is op een neurocognitieve stoor-
nis. Vervolgens zou men hen zich meer of minder 
eenzaam moeten doen voelen (zonder enige andere 
factoren te beïnvloeden!) en meten hoe dit hun kans 
op een neurocognitieve stoornis beïnvloedt. De rede-
nen waarom dit praktisch en ethisch niet mogelijk 

is, zijn niet te tellen, maar het illustreert duidelijk 
hoe gemakkelijk een eenvoudig verband tussen twee 
dingen als oorzakelijk kan worden geïnterpreteerd, 
terwijl de realiteit een stuk complexer is. 

Gelukkig zijn we niet alleen. 

Literatuur
Sundström, A., Nordin Adolfsson, A., Nordin, M., & Adolfs-

son, R. (2019). Loneliness increases the risk of all-cau-
se dementia and alzheimer’s disease. The Journals of 
Gerontology: Series B, gbz139, https://doi.org/10.1093/
geronb/gbz139.
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Werken ‘met’ en voor 
mensen met dementie

Nansie Daems

De zorg voor personen met dementie evolueert snel. Toch ben ik ervan over-
tuigd dat ze kan en moet verbeteren. Het aantal mensen dat te maken krijgt 
met dementie, stijgt elk jaar, wat betekent dat de maatschappij moet blijven 
investeren in onderzoek en meer nog in goede, aangepaste zorg.

Het belang van persoonsgerichte zorg bij personen 
met dementie komt meer en meer op de voorgrond te 
staan. Vele woonzorgcentra, maar ook de opleidingen 
in de zorgsector, schenken meer en meer aandacht 
aan aangepaste zorg voor personen met dementie. 
Nog niet zo lang geleden lag de zorg voor mensen met 
dementie bijna louter in een medisch georiënteerde 
aanpak. Ondertussen is men ervan overtuigd dat 
deze aanpak onvoldoende aansluit bij de specifieke 
zorgvragen van de personen met dementie en hun 
omgeving. De ervaring leerde dat voor de kwaliteit 
van leven, naast de medische aspecten, de welzijns-
aspecten minstens even belangrijk zijn.
De voorbije jaren zijn er diverse ontwikkelingen ge-
beurd op vlak van zorgvernieuwing. Vooral het con-
cept van kleinschalig genormaliseerd wonen blijkt een 
grote meerwaarde te realiseren. Het hoofdkenmerk is 
een zo normaal, zo gewoon mogelijke en herkenbare 
omgeving, zowel binnen als buiten de woning. 
Het hart op de juiste plaats hebben is een vereiste om 
goed te kunnen zorgen voor personen met dementie. 
Zorgverleners moeten over de nodige dosis empa-
thisch vermogen beschikken en een oprechte interes-
se hebben voor de persoon met dementie. Bovendien 
is van cruciaal belang dat er vanuit de organisatie 
een duidelijke zorgvisie is als leidraad voor praktijk 
en beleid. Graag wil ik enkele werkingsprincipes die 
ik belangrijk vind, aanhalen en verduidelijken. Ik ben 

ervan overtuigd dat deze werkingsprincipes helpen 
om goede zorg te bieden aan de mensen die in een 
woonzorgcentrum verblijven, hun familie, maar ook 
aan de zorgverleners.

Werkingsprincipes 

Integratie en participatie

Een persoon met dementie wordt in onze maatschappij 
vaak gestigmatiseerd. Het lijkt er wel op dat we meer 
angst hebben om dementie te krijgen dan voor een andere 
chronische ziekte. 

De ernst van de fysieke en mentale beperkingen 
bepaalt mee hoe iemand functioneert in de maat-
schappij. Kan hij/zij wel of niet zijn/haar werk 
voortzetten, zelfstandig blijven wonen, of zich nog 
vrij bewegen? Ook de interactie met de familie en 
naasten wordt erdoor beïnvloed.
Een persoon met dementie is niet gelijk aan zijn aan-
doening. Iedere persoon met of zonder beperkingen 
is een burger in onze samenleving.

‘Zorgverleners moeten over 
de nodige dosis empathisch 

vermogen beschikken en een 
oprechte interesse hebben voor 

de persoon met dementie’
Nansie Daems is verpleegkundige bij Woonzorg-
centrum De Wingerd in Leuven.
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Een persoon met beginnende dementie ervaart 
vooral angst, onmacht, vertwijfeling, onzekerheid 
en soms zelfs wanhoop. Hij woont dan meestal nog 
thuis en de naasten kunnen dit gedrag vaak moeilijk 
begrijpen. De partner en familie krijgen als man-
telzorger een essentiële rol. Hier begint ook de taak 
van de maatschappij om dit proces zoveel mogelijk 
te begeleiden en te ondersteunen. Het is belangrijk 
dat de persoon zo lang mogelijk in zijn vertrouwde 
omgeving kan blijven en dingen kan doen die hij nor-
maal en graag doet. Gelukkig is er de laatste jaren 
ingezet op verbetering van thuisondersteunende 
diensten en dagverzorgingscentra. Hier is het min-
stens even belangrijk om aandacht te hebben voor 
de mantelzorger als voor de persoon met dementie. 
Psycho-educatie kan helpen om te begrijpen waarom 
de dingen gebeuren die gebeuren en om te proberen 
hiermee om te gaan. Als de ziekte dan vordert en de 
mogelijkheden beperkter worden, is een opname in 
het woonzorgcentrum soms onvermijdelijk. 

‘Het is belangrijk dat de persoon 
met dementie zo lang mogelijk 

in zijn vertrouwde omgeving kan 
blijven en dingen kan doen die 

hij normaal en graag doet ’

Maar dit betekent niet dat deze persoon geen volwaar-
dige persoon meer is in de maatschappij. We moeten 
als zorgverlener de bewoners blijven betrekken bij 
de samenleving. Mensen moeten inspraak hebben, 
iets kunnen betekenen voor de ander, keuzes kun-
nen maken, aan activiteiten kunnen deelnemen waar 
ze van genieten, ook buiten het woonzorgcentrum. 
Waarom zouden mensen bijvoorbeeld niet meer mee 
mogen beslissen wat ze willen eten, toch een belang-
rijk onderdeel van hun leven? Waarom zouden ze 
zelf niet mogen beslissen of ze al dan niet naar een 
concert of naar de winkel willen gaan of deelnemen 
aan sportactiviteiten, wandelclubs en hobbyclubs? En 
waarom zouden ze ook geen bijdrage kunnen leveren 
en van betekenis kunnen zijn bij het dagelijkse reilen 
en zeilen van het woonzorgcentrum: bij de start van 
nieuwe studenten, een rondleiding van bezoekers of 
nieuwe familieleden, het kiezen van de kleur van de 
gordijnen of welke muziek er in de woning mag wor-
den gespeeld?

Als wij als zorgverlener de bewoner voor zijn inbreng 
kunnen bedanken, zijn we goed bezig.

Eigen regie en dagritme

Van zo weinig mogelijk algemene regels naar zorgorgani-
satie die afgestemd is op de bewoner.

Laat de bewoner zoveel mogelijk zelf beslissen. Wan-
neer wil hij opstaan en gaan slapen? Wij gaan toch 
ook niet op hetzelfde moment slapen als de buurman. 
Wat wil hij eten? Hoe wil hij verzorgd worden? De 
bewoner zelf de regie laten voeren biedt inzicht in wat 
de bewoner zelf wil en niet wat wij willen. Maar het is 
ook een zoektocht naar de persoon achter zijn kwets-
baarheid. Hoe wil iemand aangesproken worden? Wat 
stelt hij op prijs? Welke mogelijkheden zijn er? Wat is 
zijn levensverhaal? 
De bedoeling is dat de organisatie zich aanpast aan de 
bewoner en niet omgekeerd. Om dit te realiseren is 
het van belang zijn levensverhaal te kennen. Hiervoor 
zijn vele gesprekken nodig, zowel met de bewoner als 
met zijn naasten. Bovendien uiten vele personen met 
dementie zich moeilijker. Ze kunnen bijvoorbeeld de 
woorden die bij hun gevoelens horen, niet meer be-
noemen, ze hebben moeite met praten of herinneren 
zich hun eigen voorkeuren niet meer. Het vraagt dus 
van de zorgverleners dat ze al hun zintuigen gebrui-
ken. Een bewoner die ja zegt, bedoelt soms nee en 
slaan kan soms een uiting zijn van onmacht. Als een 
bewoner iets onaangenaam vindt en de zorgverlener 
voelt dit aan en houdt er rekening mee, dan heeft hij 
de kans gekregen om zijn leven aan te sturen. 

Kwaliteit van relaties

De familie als naaste, expert en zorgvrager. 

Bij de opname van de persoon met dementie is het 
in eerste instantie de bewoner die zich thuis moet 
voelen. Maar ook de familie en de mantelzorger, 
de belangrijkste partners in de zorg, moeten zich 
goed voelen.
Alvorens de persoon met dementie de stap zet of 
noodgedwongen in het woonzorgcentrum komt wo-
nen, is er vaak al een hele weg afgelegd. Mantelzor-
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gers nemen meestal al lang de zorg op. Zij zijn de 
mensen die de bewoner het langst en het best ken-
nen en zij hebben een ervaringskennis van mens tot 
mens in het omgaan met dementie. Hier kunnen we 
als professionele zorgverlener niet omheen. Familie 
is altijd welkom. Geen bezoektijden dus, maar soms 
wel afspraken. Het is een grote stap om je naaste 
niet meer thuis te hebben. Vaak gaat dit gepaard met 
schuldgevoelens, twijfel en frustratie. “Had ik het niet 
langer moeten volhouden?” Zeker in de eerste maan-
den heerst vaak het gevoel van falen en verlies. We 
mogen dit niet negeren en hierover praten is onder-
steunend. Het begint al bij de eerste kennismaking. 
Een positieve start en uitnodiging om deel te nemen 
aan het leven van alledag is van cruciaal belang. Op 
die manier kan er vertrouwen groeien en krijgt de fa-
milie op een bepaalde manier ook rust. Geregeld tele-
foneren of mailen kan hierbij helpen; niet alleen om 
moeilijkheden maar ook om leuke, positieve dingen 
te melden of om advies of hulp te vragen als partner 
in de zorg. Vertrouwen groeit er ook als eventueel be-
staande problemen in de relatie tussen bewoner en 
zijn partner of tussen bewoner en andere leden van 

het gezin of de familie kunnen worden besproken. 
Een zorgverlener mag daarbij geen partij kiezen, oor-
delen of veroordelen, maar ook niet verwachten dat 
die problemen zich wel vanzelf zullen oplossen.

Kwaliteit van leven

Leven toevoegen aan de dagen en geen dagen aan het leven.

De meeste mensen hebben vaak al een lange weg 
afgelegd van onderzoeken, observaties, moeilijkhe-
den thuis, angst, frustraties. Steeds aanvaarden dat 
er mogelijkheden verloren gaan en hiermee gecon-
fronteerd worden, vraagt ontzettend veel energie. 
Vaak zien we dat bewoners na enige tijd een zekere 
rust ervaren. Heel veel verwachtingen vallen weg. 
Het mag, maar moet niet. Dit gevoel draagt bij tot 
het welbevinden van de bewoner. Wij moeten er 
dan ook alles aan proberen te doen om het welbe-
vinden en comfort positief te beïnvloeden, zowel op 
lichamelijk, psychisch als sociaal vlak. Als iemand 
bijvoorbeeld pijn aangeeft, geven we de nodige 

© Katrien Geboers
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pijnstillers. Als iemand verdrietig is, troosten we. 
Als iemand depressief is, zullen we de depressie 
trachten te behandelen. Als iemand moeilijk en 
veeleisend (onbegrepen) gedrag vertoont, zullen we 
blijven proberen dit te begrijpen en naar oplossingen 
zoeken, in eerste instantie op niet-medicamenteuze 
wijze en pas indien nodig in een tweede fase mét 
medicatie. Als iemand een slechte zithouding heeft, 
ondersteunen we hem met aangepaste middelen. 
We gebruiken zeker geen lichamelijke fixatie, zelfs 
al is er een mogelijk valrisico. Fixatie die ongeluk-
kig maakt, weegt niet op tegen het belang van eigen 
bewegingsvrijheid. Uiteraard is het van belang om 
hierover onderling en zeker met de familie goed te 
communiceren. 

Bij kwaliteit van leven hoort ook kwaliteit van sterven.

Dementie is een chronische ziekte met een slechte 
prognose en daarom is het des te belangrijker dat 
de focus gelegd wordt op comfort en dat belastende 
onderzoeken en behandelingen tot het minimum 
beperkt worden en zelfs het liefst vermeden. Bij de 
kennismaking wordt er ook gesproken over vroeg-
tijdige zorgplanning. Door de tijdige opstart van 
palliatieve zorgen verhoogt de kans op kwaliteit en 
comfort. Het is echter niet zo gemakkelijk om de pal-
liatieve fase bij personen met dementie te herkennen. 
Er bestaan wel enkele schalen die hierbij kunnen 
helpen en observatie en opvolging zijn ontzettend 
belangrijk. Alle partijen dienen hierbij betrokken 
te worden, zodat comfort maximaal aanwezig is. De 
extra aanwezigheid van familie kan hier tot comfort-
verhoging leiden; bijvoorbeeld door extra mondtoilet, 
massage, lichamelijk contact.
Personen met dementie uiten hun klachten niet op 
dezelfde manier, waardoor die vaak onderschat wor-
den. Via deskundige palliatieve zorg slagen we er in 
ook kwaliteit van sterven te realiseren. Als de pijn 
of andere symptomen niet onder controle kunnen 
worden gehouden, is in bijzondere omstandigheden 
palliatieve sedatie nog een mogelijkheid. Strikte me-
dische opvolging conform de geldende regelgeving, 
intensieve begeleiding en consultatie van de familie 
zijn cruciaal in deze fase.

Schalen als PACSLAC-D en Pain AD kunnen gebruikt 
worden bij mensen die niet meer kunnen communiceren.

Tussen autonomie en geborgenheid

Wat niet kan worden geheeld, moet worden gestreeld. 

Het gaat hier om het vinden van de juiste balans 
tussen wat de bewoner met dementie nog zelf kan 
en de aangeboden zorg en geborgenheid. Naarmate 
afhankelijkheid en kwetsbaarheid toenemen, zullen 
de benadering en verzorging ook aangepast wor-
den met het nodige respect. De bewoner houdt dus 
zoveel mogelijk zijn leven in eigen regie, bepaalt zelf 
welke zorg hij wel of niet wil. Als zorgverlener is het 
hierbij soms moeilijk om eigen waarden en normen 
niet voorop te stellen en te aanvaarden dat anders 
ook goed kan zijn. Toch zou de zorgverlener moeten 
proberen om de (resterende) autonomie van de bewo-
ner zoveel mogelijk te faciliteren door te overleggen, 
samen te werken, te begeleiden in plaats van over te 
nemen. Helpen met de handen op de rug. Een heel 
eenvoudig en vaak voorkomend voorbeeld: de bewo-
ner heeft het moeilijk om met een vork te eten en eet 
met de handen. Waarom dan, uit respect voor zijn 
autonomie, geen voeding aanbieden die gemakkelij-
ker met de handen kan worden gegeten? Ook als er 
soms enig risico aan verbonden is, zou de zorgverle-
ner, samen met het team en de familie, steeds moeten 
durven afwegen wat het beste is. Dezelfde argumen-
ten om bewoners niet te fixeren gelden dus ook hier: 
autonomie is vrijheid in alle opzichten en we nemen 
het pas over als de bewoner akkoord gaat of als het 
echt niet anders kan. 

‘Naarmate afhankelijkheid en 
kwetsbaarheid toenemen, zullen 

de benadering en verzorging 
aangepast moeten worden 

met het nodige respect ’

Een visie op zorg voor mensen met 
dementie

Tom Kitwood (1937-1998), oorspronkelijk tot pries-
ter gewijd en later als sociaal psycholoog uiteindelijk 
benoemd tot hoogleraar in de gerontopsychologie 
en dementiezorg aan de universiteit van Bradford, 
ligt aan de basis van de persoonsgerichte zorg of 
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afgestemde zorg voor mensen met dementie. Kitwood 
is een belangrijke figuur in de nieuwe zorgcultuur met 
persoonsversterkende acties vanuit de zorgverleners.

Deze theorie heeft zijn vertaalslag gekregen in de 
werking van De Wingerd. Uit ervaring weet ik dat 
deze visie ons helpt om als zorgverlener goede, door-
dachte zorg te bieden aan de bewoners in ons huis.

Persoonsgerichte zorg is op drie belangrijke pijlers 
gebouwd die onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn, zoals figuur 1 aangeeft.

Persoonsgerichte zorg

Inzicht en kennis Respect Vertrouwen

Figuur 1. Persoonsgerichte zorg

Inzicht in het ziektebeeld

Om het gedrag van personen met dementie te kade-
ren en beter te begrijpen is het nodig een basiskennis 
te hebben van de complexiteit van het ziektebeeld 
dementie en zijn verschillende aspecten. Onvol-
doende kennis over de impact van dementie op het 
dagelijks functioneren, verhoogt alleen maar het 
risico op ongepaste interacties, die onnodig ongenoe-
gen, angst, onrust en verdriet kunnen veroorzaken. 
Te ver doorgedreven professionalisering leidt dan 
weer tot medicalisering en problematisering. Bij-
voorbeeld iemand heeft een valrisico en wordt uit 
veiligheidsoverwegingen gefixeerd. Dit brengt heel 
wat onrust, frustratie teweeg. De arts schrijft iets 
rustgevends voor. De persoon in kwestie reageert 
op deze medicatie met overdreven sufheid, slikpro-
blemen en constipatie; met een ziekenhuisopname 
tot gevolg.

Respect

Centraal in de persoonsgerichte visie staat de term 
personhood, vrij vertaald ‘als persoon zijn’. De term 

verwijst naar een status, het aanzien dat een mens 
aan een andere mens verleent in een globale soci-
ale context. Respect is veel meer dan alleen maar 
geaccepteerd worden. Het houdt ook in dat mensen, 
ongeacht hun leeftijd of ziekte, op een gelijkwaardige 
manier tot hun recht komen in de samenleving.

Vertrouwen

Personen met dementie voelen dat de grond als het 
ware onder hun voeten verdwijnt. Dit maakt hen 
ongetwijfeld onzeker en bang. Meer dan ooit is het 
voor hen in deze situatie belangrijk om in de omge-
ving enige houvast te vinden, mensen te hebben die 
ze kunnen vertrouwen, die hen proberen te begrijpen 
en samen met hen op zoek gaan naar de best moge-
lijke ondersteuning.

Beïnvloedende factoren

Kitwood (1997) verwijst naar verschillende elemen-
ten die elk op zich een invloed kunnen hebben op de 
persoonlijke beleving van dementie.

Neurological impairment (neurologische schade)

Een juiste diagnose vormt mee de basis van een kwa-
liteitsvol zorgplan. Elke vorm van dementie heeft 
een andere oorsprong, wat leidt tot verschillende 
gedragspatronen. Iemand met Alzheimerdementie 
heeft vaak andere specifieke reacties dan iemand 
met fronto-temporale dementie. Ook de fase van de 
dementie bepaalt welke symptomen meer of minder 
op de voorgrond komen. Om bepaalde gedragingen 
en reacties van een bewoner te begrijpen, is het zinvol 
te achterhalen of er op neuropathologisch vlak een 
verandering is (bv. verminderde cognitieve functies). 

Health (lichamelijke gezondheid)

Mensen met dementie hebben een eigen medische 
voorgeschiedenis en krijgen ook te maken met alle-
daagse kwalen of worden geconfronteerd met nieuwe 
aandoeningen. Observatie en opvolging van fysieke 
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conditie houdt ook in dat er aandacht wordt besteed 
aan de typische ouderdomskwalen, zoals een afne-
mend gehoor of een verminderd gezichtsvermogen. 
Ook pijn, obstipatie en andere vormen van discomfort 
kunnen leiden tot onrust, overdreven prikkelbaar-
heid, verwardheid, …

Biografie-Life history (levensgeschiedenis)

Iedere persoon heeft een eigen levensverhaal dat mee 
aan de basis ligt van wie hij nu is en hoe hij reageert 
op andere mensen en gebeurtenissen. Als zorgver-
lener is het belangrijk te weten wie deze persoon 
was en welke persoonlijke ervaringen en gewoon-
ten het leven mee hebben bepaald. Traumatische 
gebeurtenissen, verlieservaringen, sterk emotioneel 
gekleurde momenten, onverwerkt verdriet kunnen 
immers nu nog een rol spelen in zijn of haar dagelijks 
functioneren.

Personality (persoonlijkheidsfactoren en coping stijl) 

Elke persoon heeft zijn eigen persoonlijkheid en 
ontwikkelt zijn eigen copingmechanismen om met 
situaties te kunnen omgaan, dus ook met de ziekte. 
Zodra de geheugenproblemen toenemen, vervagen de 
grenzen van de aangeleerde gewoontes en normen. 
In de loop van zijn ziekteproces gaat de persoon met 
dementie er steeds minder rekening mee houden. 
Zo kan het gebeuren dat een stil, rustig iemand tij-
dens zijn ziekteproces heel heftig gaat reageren, of 
omgekeerd.

Social psychology (sociale en omgevingsfactoren)

Deze factor gaat over de psychosociale context waarin 
de persoon met dementie leeft en heeft geleefd. Men-
sen met dementie behouden de mogelijkheden om 
relaties te hebben met anderen. Maar naarmate de 
hersenletsels toenemen, nemen bepaalde sociale en 
verbale vaardigheden af en vraagt het van de omge-
ving een bijzondere gevoeligheid om deze wereld van 
bijna pure emotie te begrijpen en binnen te treden. 
Naast de relationele omgeving speelt ook de leef-
omgeving een rol. Vele geluiden kunnen door een 

persoon met dementie als erg druk en stressvol erva-
ren worden.

Enkele basishoudingen in de omgang van 
personen met dementie

Het volgende lijstje komt mogelijk wat naïef en betut-
telend over. Maar door er even bij stil te staan kunnen 
we vaststellen hoe vaak we onbewust het tegenge-
stelde doen.

 — Spreek bewoners op een volwassen manier aan, 
infantiliseer of betuttel niet.

 — Stel jezelf voor.
 — Maak oogcontact, zet je op dezelfde hoogte. 
 — Neem tijd en geef tijd. Wacht op het antwoord. 
 — Stel geen verschillende vragen tegelijk. 
 — Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
 — Praat met de persoon en niet over de persoon.
 — Heb respect voor ieders privacy.
 — Stel eenvoudige, duidelijke vragen.
 — Gebruik korte zinnen en herhaal. 
 — Benoem gevoelens. 
 — Maak niet onnodig afhankelijk.
 — Laat de bewoner zelf keuzes maken die hij nog kan 
maken.

 — Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen.
 — Gebruik humor waar het kan.

Enkele belangrijke begrippen in de omgang 
met mensen met dementie

Belevingsgerichte zorg

Belevingsgerichte zorg is de zorg waarbij er rekening 
wordt gehouden met de individuele behoeften van de 
bewoner op dat moment. De zorgverlener probeert zo 
het gevoel van eigenwaarde voor de bewoner zoveel 
mogelijk te behouden, ondanks de beperkingen door 
de ziekte. Wat wil de bewoner echt? En niet: hoe wil-
len wij het? 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van belevings-
gerichte zorg?
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Observatie van de bewoner en betekenis zoeken

Door een bepaald gedrag van een bewoner aan-
dachtiger te observeren, kan een zorgverlener vaak 
achterhalen wat het betekent en hoe hij erop kan rea-
geren. Wanneer stelt deze persoon dit gedrag? Wat 
gebeurt er op dit moment? Door welke reacties wordt 
dit gedrag eventueel uitgelokt?
DCM (‘Dementia Care Mapping’) en QUALIDEM 
(‘Quality of life in Dementia’) zijn observatie-instru-
menten die speciaal ontwikkeld werden voor mensen 
met dementie. Ze zijn gebaseerd op verschillende 
theorieën en werken met verschillende parameters. 
Hoewel het soms zeer zinvol kan zijn hiermee te wer-
ken, is het ook erg tijdsintensief. Met de observatie-
gegevens aan de slag gaan en de zorg hierop afstem-
men, vereist bovendien dat elke collega-zorgverlener 
eraan meewerkt, anders heeft het geen zin.

Autonomie 

Een ruime keuze laten voor dagindeling, dagbesteding 
en manier van verzorgen. Kijk naar de mogelijkheden 
en niet naar de tekortkomingen. Stimuleer wat de 
bewoner zelf nog kan. Gebruik trucs, hulpmiddelen 
om hem zoveel mogelijk zelfstandig te laten hande-
len. Leg bijvoorbeeld kledij in volgorde klaar, gebruik 
aangepaste borden, bekers, maak pictogrammen voor 
voorwerpen, plaatsen, …

Eigen regie

Een zorgorganisatie moet afgestemd zijn op de bewo-
ner, met zo weinig mogelijk algemene regels en dit 
niet alleen in de woning maar ook binnen de bredere 
werking van een woorzorgcentrum. Wanneer wil 
iemand naar de kapper? Wenst iemand liever boter-
hammen in plaats van een warme maaltijd?

Realiteitsgerichte zorg

Dit is de zorg die erop gericht is om verwardheid 
tegen te gaan. Bij mensen met een beginnende vorm 
van dementie kan deze benadering helpen om verlies 
te beperken. Dit kan door bijvoorbeeld een agenda 

bij te houden, kalenders te gebruiken om te noteren 
wie er op bezoek komt, voortdurend informatie te 
herhalen, gebruik te maken van de moderne com-
municatiemiddelen zoals Skype en Compaan1. Maar 
realiteitsgerichte zorg, die de bewoner dus confron-
teert met de realiteit, werkt alleen maar bij personen 
die de ziekte aanvaarden en niet ontkennen. Als er 
echter te veel pijn en verdriet wordt veroorzaakt, is 
dit type zorg uiteraard niet meer geschikt.

Warme zorg

Dit is de zorg met als belangrijkste doel angsten, 
onzekerheden te verminderen.

Welke aspecten zijn belangrijk in het bieden van 
warme zorg?

Nabijheid

Nabijheid is eigenlijk het belangrijkste in de zorg van 
alle dag. Van gewoon in de buurt zijn, zichtbaar zijn 
tot lichamelijk contact via een knuffel of massage. 
Uiteraard moet ieder voor zichzelf en voor de bewo-
ner bepalen wat passend is en waar de grens ligt.

Huiselijkheid

Een warme herkenbare sfeer creëren kan op velerlei 
wijzen: het vermijden van uniformen, aanwezigheid 
van huisdieren, huiselijk meubilair,… Bewoners die 
zelf hun kamer inrichten met de eigen herkenbare 
spullen, de geur van een maaltijd die in de woning zelf 
wordt bereid, een mooi gedekte tafel,… Dit  creëert 
voor velen een wereld van verschil, een wereld van 
huiselijkheid en gezelligheid.

1. Een ‘vereenvoudigde’ tablet die gebruiksgemak ver-
hoogt voor mensen met dementie (commercieel pro-
duct).
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Vrijheid

Geef de bewoners de kans om in alle opzichten in 
beweging te blijven. Hou hun wereld zo uitgebreid 
mogelijk. Waarom geen gps gebruiken voor bewo-
ners die graag naar buiten wensen te gaan? De gps 
helpt om de bewoner te lokaliseren als hij de weg 
terug niet meer vindt. Sommige apparaten zijn ook 
uitgerust met een noodknop, zodat er snel gereageerd 
kan worden. Zorg ervoor dat zo weinig mogelijk deu-
ren gesloten zijn. Het gevoel van opgesloten zijn, is 
immers zeer beangstigend en frustrerend. Elke vorm 
van bewegingsbeperking moet maximaal geweerd 
worden. Dus zeker geen lichamelijke fixatiemiddelen 
zoals voorzettafels, Zweedse gordels, verpleeglakens 
enz. De literatuur en ervaring leren trouwens dat 
vrijheidsbeperkende maatregelen het valrisico niet 
beperken maar veeleer doen toenemen, net wegens 
hun impact op de bewegingsvrijheid en de onrust 
die ze veroorzaken. Over het eventueel gebruik van 
lichamelijke fixatiemiddelen moet hoe dan ook met 
de familie worden gecommuniceerd. Het is trouwens 
de familie die toestemming moet geven als er dan 

toch een fixatiemaatregel moet worden genomen in 
functie van de veiligheid van de bewoner.
Tegenwoordig bestaan er wel al vele alternatieven in 
verband met valpreventie en mobiliteit: extra lage 
bedden, aangepaste loopmiddelen, valmatten en zelfs 
bewegingsdetectiesystemen die aangeven wanneer 
iemand wil opstaan.
Het toedienen van psychofarmaca hoort onder de 
noemer chemische fixatie. Het is alleszins een medi-
sche beslissing en moet evenzeer kritisch bekeken en 
op regelmatige basis geëvalueerd worden. De voor- en 
nadelen van psychofarmaca moeten steeds tegen el-
kaar worden afgewogen. Pas als er geen alternatieven 
meer zijn, kunnen ze worden toegediend.

Familie

Er moet ruimte zijn voor familie, zij is onze eerste 
partner in de zorg en vaak een onderdeel van het 
dagelijks samenleven. Contacten met mantelzorgers 
zijn niet alleen belangrijk voor bewoners en zorgver-
leners maar ook voor familieleden onderling. Een 

© Katrien Geboers
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goede onderlinge verstandhouding is immers belang-
rijk voor de sfeer en beslissingen die samen moeten 
worden genomen. Niet alleen spontane contacten 
tussen bewoner, zorgverlener en familie, maar ook 
georganiseerde contacten, mochten die nodig zijn, 
kunnen hier alleen maar toe bijdragen.

Snoezelen

Snoezelen is vooral geschikt voor bewoners bij wie 
het functioneren op verschillende domeinen door 
de ziekte sterk verminderd is. Het voornaamste doel 
ervan is rust creëren. In een aparte, speciaal daartoe 
ingerichte ruimte worden externe hinderlijke prikkels 
weggenomen en andere, aangename prikkels toege-
voegd, zoals projecteren van herkenbare beelden, 
familiefoto’s (zien), het laten horen van natuurgelui-
den en/of aangepaste muziek (horen), het toevoegen 
van een aangename geur (ruiken) en het aanbieden 
van zachte materialen en warmte via warmwaterbed-
den, massages, relaxatiebaden (voelen).

‘Contacten met mantelzorgers 
zijn niet alleen belangrijk voor 

bewoners en zorgverleners maar 
ook voor familieleden onderling’

Slotbedenking

Dat het leven van een persoon met dementie waarde-
loos of zinloos zou zijn, zegt misschien meer iets over 
de samenleving dan over dementie. Dementie is een 
ernstige ziekte, maar dit negatieve beeld helpt zeker 
niet om te blijven investeren en zoeken naar alles wat 
ertoe kan bijdragen om de persoon met dementie en 
zijn omgeving goede zorg te bieden. Kwaliteit van 
leven en levensvreugde bij de bewoners in een woon-
zorgcentrum kan wel degelijk gerealiseerd worden.

De Wingerd is een gespecialiseerde kleinschalige 
woonvorm voor mensen met dementie. Het aspect 
‘kleinschalig wonen’ speelt zeker in het voordeel, niet 
als doel op zich maar als middel om de hier besproken 
werkingsprincipes te realiseren. Het laat toe om in 
te spelen op de individuele behoeften en mogelijk-
heden van de bewoners. Onze visie en manier van 
organiseren en zorgen dragen er in belangrijke mate 
toe bij dat de levenskwaliteit van de bewoners ver-
hoogt, maar ook het welzijn van hun familie en de 
tevredenheid van de medewerkers in de zorg. Daar 
ben ik nog steeds ten stelligste van overtuigd.

‘Kwaliteit van leven en 
levensvreugde bij de bewoners 

in een woonzorgcentrum kan wel 
degelijk gerealiseerd worden’
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Wanneer

Wanneer ik ga dwalen,

Laat me dan gaan

Dwing me niet te gaan zitten,

Laat me lopen en staan.

Wanneer ik vraag om mam,

Zeg me niet dat ze dood is

Houd me vast, reik me de hand,

En vraag me naar haar naam. 

Wanneer ik boos ben,

Wil ik geen dipiperon of haldol

Luister naar me, hoor mijn stem,

Neem de tijd, doe me eens een lol. 

Wanneer ik niet meer eten wil,

Is dat niet omdat ik geen honger heb 

Ik ben vergeten hoe het moet,

Help me herinneren, laat me zien hoe jij dat 

doet.

Wanneer ik niet wil dat jij me helpt,

Met wassen en kleden

Is dat niet omdat ik vies wil zijn, 

Maar, omdat ik je aanbod ben vergeten.

Wanneer jij steeds herhaalt wat je gaat doen,

Me waarschuwt wat er gaat gebeuren

Zonder over mijn weerstand te zeuren, 

Krijg je straks misschien wel een zoen! 

Wanneer jij je inleeft in mij, 

Met geduld uitzoekt wat ik bedoel 

Wie weet kom je er dan achter,

Hoe ik me echt voel.

Ik heb een ziekte, zoals je weet, 

Alzheimer schijnt het te heten

Nu weet ik dat nog,

Morgen ben ik het alweer vergeten

Gedicht M.C Eberhart

© Katrien Geboers
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Boekbespreking
Mediaberichten over psychisch welzijn:  
gewogen en (meestal) te licht bevonden 

Carine Stevens

‘Een mediterraan dieet beschermt tegen depressie’, 
lazen we een tijdje geleden in de krant. Wetenschap-
pers die het verband hadden bestudeerd tussen 
voedingsgewoonten en mentale gezondheid, zouden 
tot deze bevinding zijn gekomen. Andere media gooi-
den het op ‘Junkfood vergroot de kans op depressie’, 
refererend naar hetzelfde onderzoek. Nu twijfelt geen 
mens eraan dat een gezond voedingspatroon een 
prima idee is. Maar om te beweren dat het een depres-
sie kan voorkomen én dat junkfood tot een depressie 
leidt, dat is veel te kort door de bocht, volgens de 
auteurs van het boek Champagne voorkomt dementie. 
“Uit dit onderzoek kunnen geen oorzaak-gevolgbe-
sluiten getrokken worden”, zo luidt hun kritische 
oordeel. Gevolgd door de waarschuwing: “Depressie 
is een complexe aandoening waarbij veel factoren 
een rol spelen. Mensen met een depressie mogen niet 
denken dat het hun eigen schuld is en dat ze simpel-
weg te weinig groenten en fruit hebben gegeten.” 
De auteurs van het boek zijn verbonden aan Cebam 
– Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine, 
een onafhankelijk en multidisciplinair medisch-we-
tenschappelijk instituut. In het boek houden vijf van 
hun experts een stroom mediaberichten over psy-
chisch welzijn tegen het licht. Ze zien met lede ogen 
gebeuren hoe kranten, tijdschriften, internetfora en 
sociale media om de haverklap gezondheidsnieuwtjes 
publiceren die kant noch wal raken. Doorgaans met 
een of andere ronkende titel erboven, om de aandacht 
te trekken en om zoveel mogelijk clicks te genereren, 
en startend met de obligate formule ‘Uit onderzoek 
blijkt’, om het geheel een zweem van deskundigheid 
te verlenen. Voor een kritische factcheck is er meestal 
te weinig tijd, en als de nieuwtjes dan nog gretig wor-
den opgepikt door andere media en bliksemsnel viraal 
gaan, is het hek pas echt van de dam. Zo worden er 

heel wat foutieve of op z’n minst ongenuanceerde 
gezondheidsberichten de wereld ingestuurd.

Als het om psychische gezondheid gaat, is de impact 
van dit soort ‘weetjes’ zo mogelijk nog groter, aldus 
de auteurs. Op psychische kwetsbaarheid en aandoe-
ningen rust sowieso al een taboe. Onjuiste informatie 
en gebrek aan kennis zijn een goede voedingsbodem 
voor heersende vooroordelen en hebben dan ook een 
stigmatiserend effect. Soms worden psychiatrische 
aandoeningen dan weer gebagatelliseerd door de al 
te lichtvoetige toon waarop erover bericht wordt. Als 
je in de krant leest dat een neusspray met knuffelhor-
moon helpt tegen anorexia en dat kattenliefhebbers 
meer risico lopen op schizofrenie, ga je straal voorbij 
aan de ernst en complexiteit van deze aandoeningen.

In het boek passeren een heleboel van die nieuws-
berichten de revue en wordt ook gekeken naar de 
oorspronkelijke studies waarop ze gebaseerd zijn. 
De resultaten worden vakkundig gefileerd en gecon-
fronteerd met de wetenschappelijke evidence-based 
kennis die momenteel voorhanden is. Nu eens is het 
oordeel vernietigend en wordt het bericht in kwestie 
weggezet als complete of zelfs gevaarlijke onzin. Dan 
weer is de conclusie dat er een grond van waarheid 
in zit en dat je er wel wat van kunt opsteken, maar 
dat het verhaal misschien toch wat ingewikkelder in 
elkaar zit. Zoals: het klopt dat kurkuma goed is voor 
het geheugen, maar je moet er gedurende een lange 
periode astronomische hoeveelheden van innemen 
om enig effect te hebben. Regelmatig een snuifje 
kurkuma toevoegen aan je gerechten zet dus hoege-
naamd geen zoden aan de dijk. 

De mediaberichten zijn overzichtelijk gerangschikt 
per psychiatrische aandoening waarop ze betrekking 
hebben, van autisme en ADHD tot eetstoornissen 
en dementie. Bij elke aandoening horen patiënten-
richtlijnen: een samenvatting van de meest recente Carine Stevens is journalist.
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wetenschappelijke informatie over courante psychi-
atrische problemen. Ook wordt er verwezen naar 
andere betrouwbare informatiebronnen.

Hoe het ten slotte zit met de titel van het boek: ‘Cham-
pagne voorkomt dementie’? Wie hoopt dat dit bericht 
klopt als de spreekwoordelijke bus, is eraan voor de 
moeite. Het nieuwtje, dat een aantal jaren geleden 
massaal werd gedeeld op sociale media, is gebaseerd 
op een experiment met 24 ratten die dagelijks hun 
weg moesten zoeken in een doolhof na het nuttigen 
van een al dan niet alcoholisch drankje. Volgens de 
onderzoekers zorgden bepaalde antioxidanten in de 
champagne ervoor dat het geheugen van de ratten 
erop vooruitging. Als iets te mooi is om waar te zijn, 
dan is het meestal ook niet waar. Helaas.

Marleen Finoulst (red.), Elisabeth Bosselaers, 
Martine Goossens, Sanne Boonen & Patrick Mul-
lie (2019). Champagne voorkomt dementie. Zin en 
onzin over psychisch welzijn. Oud-Turnhout/’s-Her-
togenbosch: Gompel&Scavina, € 20,-
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Mondgezondheid bij 
senioren, hoe doe je dat?

Christine Van Meir

Iedereen droomt van een lang leven en een gezonde ‘oude dag’ en... met je 
eigen tanden? Ja het kan! ‘Gezondheid kan gezien worden als het vermogen om 
je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke 
en emotionele uitdagingen van het leven.’ Goede mondzorg vanaf jonge leeftijd 
kan hieraan ook een belangrijke toegevoegde waarde leveren. Dit vraagt vanaf 
de doorbraak van de eerste melktand correct poetsen of laten poetsen, naast 
regelmatig tandartsbezoek en aandacht voor tandvriendelijke voeding en dit 
een leven lang.

De 21ste eeuw wordt voor alle landen de eeuw van de 
‘bevolkingsveroudering’. Er bestaat echter een grote 
diversiteit binnen de oudere bevolking. Verschillen 
in leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling, opleiding, 
afkomst, loopbaan, gezondheid en deelname aan het 
maatschappelijk leven maken dat de groep ouderen 
zeker geen homogene groep is, wat repercussies heeft 
voor de zorg en zeker ook voor de mondzorg.

Toename van de leeftijd gaat vaak gepaard met het 
lijden aan meerdere aandoeningen tegelijkertijd 
(multimorbiditeit). Deze multimorbiditeit gaat veelal 
gepaard met allerlei beperkingen en handicaps en 
niet zelden met een toenemende (zorg)afhankelijk-
heid. De termen comorbiditeit en multimorbiditeit 
worden geregeld door elkaar gebruikt. Comorbiditeit 
betekent dat er meerdere aandoeningen gerelateerd 
zijn aan een (chronische) gezondheidsprobleem. 
Multimorbiditeit betekent dat er meerdere aandoe-
ningen/ziekten tegelijkertijd naast elkaar aanwezig 
zijn. Ook dit speelt een rol bij mondzorg.

Mondzorg en de gezonde mond

Rond de leeftijd van 2,5-3 jaar is het melkgebit volle-
dig doorgebroken. Dagelijks poetsen met aangepaste 
fluoride tandpasta, vijf gezonde eetmomenten en 
regelmatige controle bij de tandarts moeten er mee 
voor zorgen dat het gebit gezond blijft. Dit vormt de 
basis van een lang leven van het natuurlijk gebit.

Op 12-13-jarige leeftijd zijn de definitieve tanden 
(behalve de wijsheidstanden) doorgebroken en ook 
hier gelden dezelfde preventieve maatregelen. Een 
volwassen gebit telt 32 tanden. De wijsheidstanden 
breken niet bij iedereen door. 

Een tand bestaat uit een zichtbaar deel, de kroon 
(voor 1/3), en de wortel die vastzit in het kaakbot en 
bedekt is met tandvlees. De kroon bestaat uit glazuur 
(het hardste weefsel van ons lichaam), het tandbeen 
en de pulpa. In deze pulpa zitten de bloedvaten en 
zenuwen. De wortel zelf is bedekt met cement (zie 
Figuur 1). 

Glazuur biedt meer weerstand tegen tandbederf dan 
cement, de overgang van het glazuur naar cement is 
een deel van de tand dat gevoelig is voor cariës.

Vroeger werd er veel minder belang gehecht aan 
mondgezondheid met als gevolg dat veel mensen op 
jonge leeftijd al een volledige of partiële prothese 

Christine Van Meir, tandarts, is lid van de raad van 
bestuur van het Verbond der Vlaamse Tandartsen 
en lid van de raad van bestuur van de Eerstelijns-
zone Voorkempen. Zij is tevens ervaringsdeskun-
dige voor patiënten met bijzondere behoeften en 
voor kinderen tussen 3 en 18 jaar.
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hadden, of gewoon heel wat tanden zagen verloren 
gaan. Gelukkig zijn de tijden veranderd, maar toch 
hebben we nog een hele weg af te leggen, zeker bij 
bepaalde doelgroepen.

Maar wat kan er zoal fout gaan, indien men goede 
mondzorg verwaarloost of wanneer men ouder wordt?

Cariës of tandbederf

Bij niet of niet correct poetsen blijft er tandplaque 
achter op de tandoppervlakken. Je ziet dan ‘een wit 
laagje’ dat zich hecht aan de tanden, vooral ter hoogte 
van de tandvleesrand. Plaque bestaat uit voedsel-
resten en bacteriën. Bij inname van suikerhoudend 
voedsel of suikerhoudende dranken zetten de bacte-
riën deze suikers om in zuren. Het zijn deze zuren die 
het tandglazuur en cement aantasten en zorgen voor 
‘gaatjes’ of cavitatie. Eenmaal het glazuur volledig 

aangetast is, gaat het cariësproces ook het tandbeen 
aantasten en wordt dit een onomkeerbaar proces. Als 
men in dit stadium geen doeltreffende en correcte 
behandeling instelt en de pulpaholte wordt bereikt, 
kan dit mogelijk leiden tot ontsteking in het kaakbot. 
Verder kan de hele kroonstructuur ondermijnd wor-
den en gaat de tand uiteindelijk afbreken en blijft de 
wortel achter. 

Gingivitis 

Indien niet regelmatig en op de juiste manier gepoetst 
wordt, kan de ‘plaque’ die achter blijft ervoor zorgen 
dat het tandvlees ontsteekt. Het tandvlees ziet dan 
rood en is gezwollen, gaat bloeden bij aanraking of 
poetsen en kan ook een ‘onaangename’ smaak in de 
mond geven. Tandvleesontsteking geeft echter zelden 
pijn. Als je correct poetst, verdwijnt de ontsteking 
meestal spontaan.

Parodontitis 

Wanneer gingivitis blijft bestaan en niet correct 
wordt behandeld, gaat het proces verder in het ‘para-
dontium’, het eigenlijke steunweefsel van de tand: 
het kaakbot, het tandvlees en het parodontaal liga-
ment dat bestaat uit vezels die de tand vasthouden 
in het kaakbot. De ontsteking zorgt ervoor dat het 
tandvlees loskomt van de tanden. De ruimte tussen 
het tandvlees en het kaakbot wordt breder en dieper, 
bereikt het kaakbot, waardoor het tandvlees terug-
trekt. Wortels komen bloot te liggen, de tand komt 
los te staan en valt uit. Patiënten zeggen vaak dat 
het lijkt of hun tanden uitgroeien: dit komt door de 
botafbraak. Dit proces is onomkeerbaar maar kan wel 
afgeremd worden door de juiste behandeling.

Slijmvliesafwijkingen

Er kunnen zich in de mond ook heel wat slijm-
vliesafwijkingen voordoen. Een deel ervan kan 
teweeggebracht worden door prothesen.

 — Drukplek: wanneer een prothese niet meer aange-
past is, kan ze druk uitoefenen op het weke tand-Figuur 1. Dwarsdoorsnede van een tand
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vlees en zeker bij het kauwen. Hierdoor kunnen 
er wondjes ontstaan die pijn en zwelling veroorza-
ken. Vooral door de zwelling gaat de prothese nog 
meer drukken en kan de wonde steeds dieper en 
groter worden.

 — Vochtige mondhoeken: wanneer de hoogte van een 
gebitsprothese is afgenomen of er een ijzer- of vi-
taminetekort is, dan zie je diepe groeven ontstaan 
ter hoogte van de mondhoeken. Wanneer er speek-
sel in deze mondhoeken ophoopt, kan dit leiden 
tot een schimmelinfectie die zichzelf onderhoudt. 
Schimmelinfecties kunnen zich ook voordoen bin-
nen in de mondholte en kunnen verschillende oor-
zaken hebben, zoals een verminderde weerstand, 
een onderliggende ziekte en/of een slechte mond-
hygiëne.

Xerostomie

Speeksel is een muceuze doorzichtige vloeistof. Iedere 
dag wordt er ongeveer tussen 0,5-1,5 liter speeksel 
geproduceerd bij gezonde mensen. Bij onder andere 
systeemziekten, stress, angst en geneesmiddelen 
zoals antidepressiva, antihypertensiva, analgetica, 
bètablokkers, cytostatica, antipsychotica, ... neemt 
de speekselsecretie af. Er is aangetoond dat bij 
gelijktijdig gebruik van minstens drie soorten genees-
middelen de speekselsecretie afneemt. Hoe hoger de 
dosis, hoe minder speeksel er wordt geproduceerd. 
Speekselvermindering geeft naast een droge mond 
een aantal klachten, zoals pijn, tandprothesen die 
niet goed meer blijven zitten, burning mouth syn-
droom, slaapproblemen, maar verhogen ook het risico 
op cariës en erosieletsels. Hierbij is het van belang 
de speekselsecretie te stimuleren, bijvoorbeeld door 
het kauwen op suikervrije kauwgom, het gebruik van 
dry mouth gel en het eten van rauwe harde groenten 
(het liefst uit de ijskast). Dit laatste is bij ouderen niet 
altijd een haalbaar alternatief.

‘Voor het behoud van een goede 
mondgezondheid, ook op oudere 

leeftijd, blijft regelmatige preventieve 
en curatieve mondzorg noodzakelijk ’

Naast deze frequent voorkomende aandoeningen 
bedreigt een slechte mondgezondheid vaak de sociale, 
fysieke en emotionele gezondheid: sociaal isolement, 
mensen die zich schamen voor de onverzorgde mond, 
slechte adem, niet goed kunnen eten of spreken, ...

Mondzorg op oudere leeftijd

Door de verbetering van de preventieve en curatieve 
mondzorg is het aantal tandloze ‘gezonde’ ouderen 
gedaald en stijgt het aantal dat zogenaamd ‘dentaat’ 
blijft. Het samen gaan van het stijgend aantal ouderen 
en de tendens dat steeds meer ouderen gebitsele-
menten en restauraties hebben die her-restauratie 
behoeven, zorgen voor een toenemende complexere 
mondzorg en een optimale (zelf)zorg voor het gebit. 
Voor het behoud van een goede mondgezondheid, ook 
op oudere leeftijd, blijft regelmatige preventieve en 
curatieve mondzorg noodzakelijk.

Deze evolutie, maar ook de toenemende aanwezig-
heid van chronische ziekten op oudere leeftijd, alsook 
het gebruik van meerdere geneesmiddelen en fysieke 
beperkingen, zorgen ervoor dat deze groep vatbaar-
der is voor mondproblemen. Een toename van het 
aantal mondproblemen ligt dan ook in de lijn van de 
verwachtingen. En helaas moet men vaak constate-
ren dat de mondzorg van zorgafhankelijke personen 
niet of weinig doeltreffend is, ook al stelt men een 
verbetering vast.

Mondgezondheid en algemene gezondheid

Het wordt steeds duidelijker dat de mond zeker niet 
gezien mag worden als een apart en losstaand deel 
van het menselijk lichaam. Er zijn ondertussen bij-
voorbeeld 57 ziekten gelinkt aan parodontitis. En 
deze vaststellingen spelen een grote rol bij de mond-
gezondheid, zeker als men ouder wordt. 

Parodontale aandoeningen komen steeds vaker voor. 
Literatuurstudies laten zien dat er mogelijk verban-
den zijn met ziekten zoals diabetes mellitus, hart- en 
vaatziekten, pneumonie en auto-immuunziekten. 
Internationale publicaties vermelden hoge preva-
lentiecijfers van parodontale aandoeningen in de 



39

!
 A

rtikel 1

hoogste leeftijdsgroepen (80-90%). Twintig procent 
van de ouderen met parodontitis lijdt aan ernstig ver-
lies van parodontale aanhechting van alle aanwezige 
gebitselementen. Gezien de toename van het aantal 
dentate ouderen en de toename van het aantal patiën-
ten met chronische ziekten, zoals diabetes mellitus 
en hart- en vaatziekten, is de verwachting dat ook 
het aantal patiënten met parodontale aandoeningen 
in de toekomst nog zal stijgen.

Voor een goede parodontale wondgenezing moeten 
voldoende micronutriënten in het lichaam aanwezig 
zijn. Ondervoeding leidt onder andere tot een lang-
zamer herstel en meer en ernstigere verwikkelingen. 
Daarnaast vermindert de immunologische afweer, de 
levenskwaliteit en is er een verhoogde mortaliteits-
kans. Het vóórkomen van aan ouderdom en ziekte 
gerelateerde matige tot ernstige ondervoeding is 
bekend en de prevalentie is hoog. Gemiddeld is één 
op de vier personen in een zorgvoorziening of in de 
thuiszorg ernstig ondervoed. Het risico op ondervoe-
ding is vooral groot bij chronisch zieken en fragiele 
ouderen. Bij deze personen is ook aangetoond dat ze 
een slechte mondgezondheid hebben, wat het op zijn 
beurt moeilijk maakt om een goede voedingstoestand 
te behouden. Er zijn verschillende oorzaken die aan de 
basis kunnen liggen van ondervoeding. Tandheelkun-
dige problemen worden vaak over het hoofd gezien. 

Echter, goed wetenschappelijk bewijs voor toedie-
ning van micronutriënten bij (kwetsbare) ouderen 
met parodontitis ontbreekt vooralsnog. Wanneer 
er echter sprake is van voedingsdeficiënties en/of 
ondervoeding kan bij dentate (kwetsbare) ouderen 
naast een doeltreffende mondzorg het geven van 
voedingsnutriënten worden overwogen.

Er werd ook aangetoond dat de prevalentie van (wor-
tel)cariës groter is bij zorgafhankelijke ouderen en 
bij ouderen met het dementiesyndroom. Kwetsbare 
ouderen die hun eigen tanden nog hebben en lij-
den aan één of meer chronische ziekten, zijn extra 
gevoelig voor het ontwikkelen van (wortel)cariës. 
Maar niet alle ouderen hebben evenveel kans op 
het ontwikkelen van cariës. Belangrijke determi-
nanten voor het ontwikkelen van (wortel)cariës 
zijn de leeftijd, de algemene gezondheid, de leefstijl, 
het aantal blootgestelde worteloppervlakken en de 

leefomstandigheden in relatie tot de gebitsverzor-
ging en de hoeveelheid speeksel. Maar cariës blijft 
één van de belangrijkste oorzaken van het verlies 
van tanden. De medisch-tandheelkundige interactie 
bij cariës neemt waarschijnlijk toe naarmate er meer 
co- en multimorbiditeit is, hoewel dit nog verder dient 
onderzocht te worden.

Het aantal ouderen met een volledige gebitsprothese 
zal de komende jaren waarschijnlijk dalen, terwijl 
het aantal mensen met een deelgebitsprothese en 
chronische aandoeningen zal stijgen. Het dragen 
van een gebitsprothese is soms geassocieerd met een 
verminderde levenskwaliteit, verminderd kauwver-
mogen, veranderd voedingspatroon met vooral een 
verminderde inname van nutriënten en mineralen. 
De mogelijke causale associatie tussen het dragen van 
een gebitsprothese en de mogelijke gevolgen voor de 
algemene gezondheid dienen nog verder onderzocht 
te worden.

‘Cariës blijft één van de belangrijkste 
oorzaken van het verlies van tanden’

In wat volgt wordt dieper ingegaan op de relatie 
tussen mondgezondheid en een aantal chronische 
aandoeningen die zich op alle leeftijden kunnen voor-
doen, maar die vooral voorkomen op oudere leeftijd. 

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus (DM) kenmerkt zich door een ver-
storing van de glucosestofwisseling in het lichaam. Al 
lange tijd bestaan er aanwijzingen voor een bidirectio-
nele relatie tussen DM en mondgezondheid. Zo lijken 
patiënten met DM een verhoogde kans te hebben op 
gingivitis en parodontitis, mogelijk als gevolg van 
een verhoogde infectiegevoeligheid. Andersom lijkt 
parodontitis negatief van invloed te zijn op de bloed-
glucosespiegel bij patiënten met DM. Uit de literatuur 
komt naar voren dat bij volwassenen een duidelijk 
verband bestaat tussen de prevalentie van DM2 en de 
prevalentie van parodontitis. Het is echter nog onbe-
kend of hierbij ook andere (causale) mechanismen een 
rol spelen. Hierin kan verbetering optreden door een 
effectieve behandeling van parodontitis. In vrijwel 
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geen van de studies is nagegaan of en in hoeverre de 
sociaal-economische status (SES) van patiënten een 
rol speelt in de relatie tussen de mondgezondheid en 
DM. Dit zou immers een denkbare invalshoek kunnen 
zijn, omdat bepaalde leefstijlfactoren die samenhan-
gen met SES, bijvoorbeeld voedingsgewoonten, zowel 
de kans vergroten op mondaandoeningen als een risi-
cofactor vormen voor DM.

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten en parodontitis hebben beide als 
kenmerk dat er sprake is van een ontstekingsproces. 
Daarnaast zijn er gemeenschappelijke risicofactoren, 
zoals roken, DM en leeftijd. In verscheidene studies 
is aangetoond dat onder patiënten met parodontitis 
de prevalentie van coronaire hartziekten hoger is. Er 
kan echter niet worden geconcludeerd dat er sprake 
is van een causale relatie tussen beide aandoeningen 
en dat parodontitis een risicofactor zou zijn voor het 
ontstaan van coronaire hartziekten of andersom. Wel 
zijn er aanwijzingen dat verschillende biologische fac-
toren een rol kunnen spelen in de relatie tussen beide 
aandoeningen (genvariaties, parodontale bacteriën, 
systemische inflammatie,…), maar vooralsnog is 
onvoldoende bekend of en zo ja, op welke wijze deze 
aspecten causaal op elkaar ingrijpen. Het effect van 
een parodontale behandeling bij paro-patiënten met 
coronaire hartziekten is tot nu toe voornamelijk op 
korte termijn onderzocht. Daarbij worden alleen 
verbeteringen gevonden in de systemische inflamma-
toire status en bij patiënten met endotheeldysfunctie. 
Een vermindering van de kans op de ernst van coro-
naire hartziekten is vooralsnog niet gevonden. 

Longaandoeningen

Al langere tijd wordt onderzocht of er een relatie 
bestaat tussen longaandoeningen astma en chro-
nic obstructive pulmonary disease (COPD) en 
mondgezondheid. Veel onderzoek richt zich op de 
mogelijke relatie tussen astma en het ontstaan van 
cariës bij kinderen, omdat deze twee aandoenin-
gen bij kinderen de meest voorkomende chronische 
gezondheidsproblemen zijn, maar onduidelijk is 
of en hoe ze samenhangen. Verder is er aandacht 

voor de mogelijke relatie tussen longaandoeningen 
(voornamelijk COPD) en parodontitis. Ook hierbij is 
onduidelijk of er een biologische samenhang is, of dat 
wellicht roken een onderliggende factor is die ze met 
elkaar verbindt. Ten slotte is er steeds meer aandacht 
voor de mogelijke relatie tussen mondgezondheid en 
aspiratiepneumonie bij kwetsbare ouderen. Dit is een 
longontsteking, die wordt veroorzaakt doordat voed-
sel of vloeistof in de longen terechtkomt, doordat 
eten en drinken als gevolg daarvan moeizamer gaan. 
Uit de studies over de relatie tussen mondgezondheid 
en longaandoeningen komen aanwijzingen voor een 
relatie tussen astma en het ontstaan van cariës. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is een lage speeksel-
productie, die onder andere veroorzaakt kan worden 
door de astma zelf, door medicatiegebruik of door het 
chronisch ademhalen via de mond in plaats van via de 
neus. Er is echter geen sterk bewijs voor het bestaan 
van een causale relatie tussen astma en cariës. Ver-
der is zowel de relatie tussen longaandoeningen 
en parodontitis als die tussen mondgezondheid en 
aspiratiepneumonie bij kwetsbare ouderen nog te 
marginaal onderzocht om hierover concrete uitspra-
ken te kunnen doen.

‘Gemiddeld is één op de vier 
personen in een zorgvoorziening of 
in de thuiszorg ernstig ondervoed’

Op basis van deze gegevens kan echter onomstotelijk 
worden gesteld dat er op vele vlakken relaties bestaan 
tussen mondziekten en ziekten elders in het lichaam. 
Zo is er sprake van een samenhang tussen de preva-
lentie van parodontitis enerzijds en het voorkomen 
van DM, hart- en vaatziekten, maar ook reumatoïde 
artritis, enkele zwangerschapscomplicaties (vroegge-
boorte en een te laag geboortegewicht van de baby) en 
chronische nierinsufficiëntie. Verder zijn er aanwij-
zingen voor een verband tussen cariës en zowel een 
te laag als een te hoog lichaamsgewicht en voor een 
verband tussen astma en het ontstaan van cariës. De 
vraag naar de verklaring van de gevonden relaties is 
lastiger te beantwoorden. Er is namelijk nog betrek-
kelijk weinig zicht op de causaliteit van de gevonden 
relaties. Onduidelijk is bijvoorbeeld of parodonti-
tis een risicofactor is voor het ontstaan van andere 
aandoeningen of net omgekeerd, of dat er wellicht 
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sprake is van een bidirectionele samenhang, of van 
een indirecte samenhang waarbij ook andere factoren 
zijn betrokken. 

Er bestaan weliswaar in een aantal gevallen duidelijke 
vermoedens over welke onderliggende biologische 
processen en factoren een rol spelen, maar hoe die 
dan precies op elkaar ingrijpen, is veelal nog onvol-
doende bekend. Bovendien is er ook sprake van een 
samenhang tussen de verschillende in ogenschouw 
genomen algemene aandoeningen. Zo is bijvoor-
beeld DM een risicofactor voor hart- en vaatziekten 
en voor chronische nierinsufficiëntie. Voorts hebben 
verschillende aandoeningen bepaalde risicofactoren 
gemeen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aandoenin-
gen DM, cariës en overgewicht, die elk een ongezond 
voedingspatroon als risicofactor hebben. Opvallend 
is verder dat in onderzoek over het algemeen nauwe-
lijks aandacht wordt besteed aan leefgewoonten van 
patiënten, al dan niet in relatie tot de SES. In veel 
studies worden verklaringen voor de gevonden rela-
ties gesuggereerd en in sommige ook verkend, maar 
zonder uitzondering wordt gepleit voor nader onder-
zoek om beter te kunnen begrijpen hoe de gevonden 
relaties tussen mondgezondheid en algehele gezond-
heid moeten worden geduid. Hoewel er dus nog veel 
onduidelijkheid bestaat over de precieze aard van de 
relaties tussen mondaandoeningen en aandoeningen 
elders in het lichaam, mag in het algemeen wel worden 
gesteld dat een goede mondgezondheid van belang is 
voor de algemene gezondheid. Daarmee is ook een 
goede zelfzorg en regelmatige zorg door tandartsen 
en/of andere mondzorgverleners belangrijk. Boven-
dien lijkt het erop dat behandeling van mondziekten 
ook de algemene gezondheid bevordert. Althans bij 
patiënten met DM, patiënten met hart- en vaatziek-
ten, patiënten met reumatoïde artritis en patiënten 

met nierinsufficiëntie zijn er (sterke) aanwijzingen 
dat in voorkomende gevallen de behandeling van 
parodontitis leidt tot verbeterde condities ten aan-
zien van de genoemde aandoeningen. 

Preventie

Tanden regelmatig en correct poetsen, regelmatig 
tandartsbezoek en tandvriendelijke gezonde voeding 
een leven lang houden de mond gezond.

Regelmatig en correct poetsen van het 
eigen gebit om plaque te verwijderen van de 
tandoppervlakken 

 — Tweemaal daags poetsen met een aangepaste fluo-
ride tandpasta, ter grootte van een erwt en dit ge-
durende minstens twee minuten. Het best ’s mor-
gens en ’s avonds voor het slapengaan. Spoelen is 
niet noodzakelijk, maar als je spoelt dan het best 
één keer, om de fluoride zo lang mogelijk te laten 
inwerken op en rond de tanden. Na het poetsen de 
tandenborstel afdrogen en rechtop zetten. Gebruik 
van elkaars tandenborstel kan bacterie-overdracht 
geven.

 — Bij voorkeur een zachte tandenborstel gebruiken, 
een mediumtandenborstel kan ook nog. Harde 
haren beschadigen het tandglazuur. Oefen nooit 
te veel druk uit op de tandenborstel. Het is niet 
zozeer de kracht die de plaque verwijdert, maar de 
beweging (zie Figuur 2).

 — Poetsbewegingen: plaats de borstelharen schuin op 
het tandoppervlak onder een hoek van 45° tot aan 
de tandvleesrand, omdat plaque zich vooral daar 
opstapelt. Maak draaiende bewegingen en poets 

Figuur 2. Tandbeweging bij het poetsen van de tanden
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elk vlak lang genoeg (ongeveer tien seconden). 
Begin steeds achteraan en poets alle binnen- en 
buitenkanten en bovenop. Waar je begint, is een 
persoonlijke keuze, maar hou deze keuze steeds 
aan, anders bestaat de kans dat je telkens dezelf-
de vlakken niet reinigt. Er moet dus zowel op de 
stand van de borstel en de beweging gelet worden. 
Elektrische tandenborstels gaan de beweging voor 
jou doen, zodat je alleen maar op de stand van je 
borstel moet letten. Bij tandenborstels met een 
ronde kop moet je elk vlak apart reinigen en dus 
de borstel verplaatsen in plaats van meebewegen. 
Bij een tandenborstel met dezelfde vorm als een 
handtandenborstel mag je mee bewegen.

 — Het best wordt de borstel om de drie maanden ver-
vangen, ook de elektrische tandenborstels. Als de 
borstelhaartjes veeleer uiteen staan in plaats van 
rechtop, is de borstel aan vervanging toe.

Poetsen van een prothese 

Een uitneembare prothese poets je het best uit de 
mond met vloeibare zeep, handzeep of afwasmid-
del. Tandpasta beschadigt het kunsthars. Je kan 
een gewone tandenborstel gebruiken maar een pro-
theseborstel reinigt nog beter. De prothese kan je ’s 
nachts bij voorkeur droog bewaren, dus niet in water 
en niet in water met een bruistablet. Bij een overkap-
pingsprothese, dit is een prothese die klikt op eigen 
tanden, of bij implantaten moeten de eigen wortels of 
implantaten ook zeer goed gepoetst worden.

Poetsen van kroon- en brugwerk

Ook hier moet je goed poetsen, vooral ter hoogte van 
het tandvlees langs de rand van de kroon of brug. 
Ragers, flosdraad, tandenstokers, ... kunnen hierbij 
helpen. Vraag steeds raad aan de tandarts of mond-
hygiënist als je twijfelt. 

Regelmatig tandartsbezoek

Minstens éénmaal per jaar is aangewezen. De tand-
arts zal, afhankelijk van je persoonlijke behoeften, 
zeggen wanneer je op controle moet komen.

Aandacht voor gezonde tandvriendelijke 
voedingsgewoonten

Om het gebit voldoende lange herstelpauzes te geven 
wordt aangeraden om drie hoofdmaaltijden per dag 
te nemen. Bij voorkeur is er minimum drie uur tussen 
elke maaltijd. Twee tussendoortjes per dag mogen, 
maar voldoende rust voor de tanden en de rest van 
het lichaam is nodig.

Water is tandvriendelijk en kan de hele dag gedron-
ken worden. 

Koffie en thee zonder suiker zijn niet schadelijk voor 
het gebit maar kunnen een bruine aanslag op de 
tanden geven. Deze verkleuringen kunnen door de 
tandarts worden verwijderd.

Frisdranken en energiedranken zijn cariogeen en ero-
sief. Ze worden aangezuurd met onder meer citroen-, 
appel- of fosforzuur. Om de zuurheid te onderdrukken 
wordt extra suiker toegevoegd. In lightfrisdranken 
zijn de suikers vervangen door energiearme zoet-
stoffen maar die zijn even zuur als suikerhoudende 
frisdranken. 

Door de aanwezige suikers en zuren (afkomstig van 
het fruit) zijn ook vruchtensappen cariogeen en ero-
sief. Tussen fruitsappen is er ook nog een verschil. 
Pompelmoes- en limoensap zijn erg zuur. Zelfge-
perste sappen zijn minder erosief, maar tasten het 
tandglazuur nog altijd meer aan dan vers fruit. 

Twee tot drie stukken vers fruit per dag is gezond 
maar het is niet aan te raden om de hele dag door 
fruit te eten. Gedroogd fruit eet men het best tijdens 
of direct na de maaltijd, want het kleeft ook gemakke-
lijk aan de tanden. Kauwen op vers fruit stimuleert de 
productie van speeksel, waardoor zuren sneller wor-
den geneutraliseerd en weggespoeld. Maar fruit bevat 
van nature ook behoorlijk wat suikers en sommige 
fruitsoorten, zoals citrusvruchten, bevatten ook vrij 
veel zuren. 

Melk vraagt bij kleine kinderen de nodige aan-
dacht. Melk bevat lactose (melksuiker) en is in 
principe cariogeen. Maar door de aanwezigheid van 
andere bestanddelen is melk echter tandvriendelijk 
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en werkt het zelfs tandbeschermend. Onder meer 
calcium en fosfor zorgen voor een bufferende wer-
king en gaan het oplossen van mineralen vanuit het 
tandglazuur tegen. Daarnaast bevorderen ze ook het 
remineralisatieproces van het tandweefsel. Caseïne, 
aanwezig in melk maar ook in kaas, induceert een 
verandering in de microflora en gaat de kolonisatie 
van cariogene micro-organismen tegen. Vitamine 
A in kaas en volle melk bevordert de celvernieu-
wing, wat belangrijk is voor gezond tandvlees. Tot 
slot leggen de vetten een waterafstotend laagje op 
de tanden, wat extra bescherming geeft tegen de 
inwerking van zuren.

Suiker moet met mate worden gebruikt. Een voeding 
zonder toegevoegde suiker krijgt zowel in een tand-
vriendelijke als in een gezonde voeding de voorkeur. 
Dit is echter weinig realistisch. Vanuit tandheelkun-
dig oogpunt wordt de ideale suikervervanger niet 
gemetaboliseerd door micro-organismen in de mond 
en heeft het geen ongewenste neveneffecten. Sui-
ker vervangen door honing heeft weinig nut, omdat 
honing ook sacharose, glucose en fructose bevat.

Een dessert kan, maar aansluitend aan de maaltijd. 
Het dessert een half uur na de maaltijd eten betekent 
een nieuwe zuurstoot. Alle koeken plakken aan de 
tanden. Droge koeken plakken het meest. Daarnaast 
bevatten koeken ook koolhydraten die een zuurstoot 
geven. Het is aangewezen om water of melk te drinken 
na het eten van een koek. Kies voor koeken die rijk 
zijn aan voedingsvezels (minimum 2 g per 100 g) en 
relatief arm aan vet (maximum 15 g per 100 g), suiker 
en natrium (maximum 400 mg per 100 g). Deze waar-
den staan op het etiket. Tussendoortjes die de absolute 
voorkeur genieten, zijn vers fruit, rauwe groenten, een 
boterham met gezond beleg en magere melkproducten.

Vooral op latere leeftijd vraagt een behandeling van 
de tanden en algemene mondzorg de nodige aandacht. 
Een doeltreffende behandeling van mondproblemen 
bij (zorg)behoevende ouderen vereist vanwege de 
complexiteit altijd een multidisciplinaire aanpak. 
Niet alleen de (huis)arts, tandarts, mondhygiënist, 
diëtist maar ook de ergotherapeut, de logopedist en 
de (in)formele zorgverleners (zoals familie en vrijwil-
ligers) moeten bij de diagnostiek, de behandeling en 
het maken van het multidisciplinaire behandelplan 

en de dagelijkse mondzorg betrokken worden. Zij 
kennen de patiënt over het algemeen goed en kun-
nen een welkome hulp betekenen bij het geven van 
informatie, maar ook bij de behandeling en de dage-
lijkse mondzorg.

Aanbevelingen

We zetten een aantal aanbevelingen op een rij.
1. Ga minstens éénmaal per jaar op bezoek bij de 

tandarts en voorkom tandsteen.
2. Vervang de tandenborstel tijdig. Zeker als slijtage 

zichtbaar wordt.
3. Poets twee minuten je tanden (mond), minstens 

tweemaal per dag en het liefst een half uur na de 
maaltijd.

4. Elektrisch poetsen kan gemakkelijker en efficiën-
ter zijn (ook om bij iemand anders te poetsen).

5. Gebruik fluoride tandpasta met minstens 1450 
ppm fluoride. Inslikken is niet schadelijk. 

6. Gebruik 1 cm tandpasta, maar pas de hoeveelheid 
aan in functie van het resterende aantal natuur-
lijke tanden in de mond.

7. Vermijd overmatig naspoelen met water.
8. Flos, rag en stook: poets éénmaal per dag tussen 

de tanden met ragers/interdentale borsteltjes, 
tandenstokers of flosdraad.

9. Vermijd zuur voedsel en eet maximaal zes tot ze-
ven keer per dag. Eet suikervrije kauwgom.

En bij een prothese geldt:
1. De steunweefsels in de mond veranderen met 

de tijd, waardoor de gebitsprothese minder goed 
gaat passen. Ze dient tijdig aangepast te worden.

2. Poets één keer per dag de gebitsprothese zorgvul-
dig, bij voorkeur voor het slapengaan.

3. ’s Nachts laat je de gebitsprothese altijd uit. Je 
mag ze ’s avonds na het poetsen afspoelen, afdro-
gen en ’s nachts droog bewaren.

4. Poets ’s avonds ook het tandvlees waar de gebits-
prothese op rust met een zachte tandenborstel of 
een gaasje.

5. Gebruik vloeibare neutrale zeep en een gebitspro-
theseborstel om de gebitsprothese schoon te ma-
ken.

6. Reinigingstabletten vervangen het poetsen van 
de gebitsprothese niet.
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Lezing: Zin op zondag

Zondag, 29 maart 2020, 10.00 uur – 12.00 uur
Bib De Krook, Miriam Makebaplein 1, B-9000 Gent

Wat zijn de fundamentele vragen over onszelf, het 
leven en de wereld?

Meer informatie en inschrijving: 003292242265; 
info.gent.eeklo@vormingplus.be

Studiedag: Digitale weerbaarheid

Vrijdag, 3 april 2020, 10.00 uur – 16.00 uur
Anne, Veemarktplein 31, NL-3521 BD Utrecht

Velen, zeker mensen met een (licht) verstande-
lijke beperking, hebben ook bij hun digitale leven 
ondersteuning nodig. Hoe begeleid je cliënten in het 
zelfstandig en veilig gebruik maken van internet? Waar 
ligt de verantwoordelijkheid van de zorgverlener? Hoe 
maak je mensen weerbaar in het omgaan met digitale 
verleidingen of verslaving aan online gamen? 

Organisatie: Klik
Meer informatie en inschrijving: www.klik.org/
studiedagen/event/t/Digitale-weerbaarheid-3-april

Congres Ouderenzorg: Help, ik vergeet
Milde cognitieve beperking en beginnen de 
dementie
Zie ook achterflap

Donderdag, 14 mei 2020, 9.30 uur – 16.40 uur
De Stroming, Nationalestraat 111, B-2000 Antwerpen

Het falen van hersenfuncties is wellicht het grootste 
angstbeeld van ouder wordende mensen. Het congres 
besteedt volle aandacht aan innovatieve diagnostiek, 
behandeling en begeleiding van milde cognitieve 
beperking en beginnende dementie. Het richt zich 
tot iedereen die direct of indirect betrokken is bij de 
zorg voor ouderen.

Organisatie: Redactie Senior – Tijdschrift voor kwali-
teitsvolle ouderenzorg en Gompel&Svacina Uitgevers.
Meer informatie en inschrijving: https://gompel-sva-
cina.eu/evenementen/

Nursing Brein College

Vrijdag, 5 juni 2020, 13.30 uur – 18.45 uur
De Reehorst, Bennekomseweg 24, NL-6717 LM Ede

Kennis over het brein laat toe om beter om te gaan met 
complexe situaties met patiënten.

Organisatie: BSL
Meer informatie en inschrijving: nursing.nl/
congressen/scherder

Organisaties kunnen hun initiatief signaleren aan senior@gompel-svacina.eu met de informatie 
zoals boven als voorbeeld geldt. Houd rekening met de verschijningsdatum van het tijdschrift.
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Senior
Tijdschrift voor kwaliteitsvolle ouderenzorg

Jaargang 1
nummer 1

Kwaliteitsvolle ouderenzorg over 
de landsgrenzen heen
Luc Van de Ven  
Hoe rouwen(de) ouderen (helpen)?
Johan Vancoillie 
Pesten: van alle leeftijden
Ronald Geelen 
Fa kruis, de kritische noot
Tinus Renders  
De stand der wetenschap
Prof. dr. Jan Van den Stock 
Werken ‘met’ en voor mensen met dementie
Nansie Daems 
Mediaberichten over psychisch welzijn: 
gewogen en (meestal) te licht bevonden
Carine Stevens 
Mondgezondheid bij senioren, hoe doe je dat?
Christine Van Meir 

Driemaandelijks
januari-maart 2020Gompel&SvacinaGompel&Svacina

Congres Ouderenzorg: 
Help, ik vergeet 
Milde cognitieve beperking en beginnende dementie 
Het falen van hersenfuncties is wellicht het 
grootste angstbeeld van ouder wordende men-
sen. Dit congres besteedt volle aandacht aan 
innovatieve diagnostiek, behandeling en bege-
leiding van milde cognitieve beperking en be-
ginnende dementie. Het richt zich tot iedereen 
die direct of indirect betrokken is bij de zorg 
voor ouderen. 

Organisatie: Redactie Senior – Tijdschrift voor 
kwaliteitsvolle ouderenzorg en Gompel&Svacina 
Uitgevers 

Donderdag, 14 mei 2020, 9.30 uur – 16.40 uur 
De Stroming, Nationalestraat 111,  
2000 Antwerpen  

Programma 

09.00 uur: Inloop en registratie 

09.30 uur: Introductie 
Luc Van de Ven / congresvoorzitter; klinisch 
ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychia-
trie, UPC KU Leuven 

09.40 uur: Rol en beperkingen van hersen-
beeldvorming bij de diagnose van dementie
Prof. dr. François-Laurent De Winter / oude-
renpsychiater, UPC KU Leuven; Faculteit Ge-
neeskunde KU Leuven 

10.30 uur: Vroege detectie van dementie: zin 
en onzin van screeningsinstrumenten
Prof. dr. Eva Dierckx / psycholoog, Vrije Uni-
versiteit Brussel, Faculteit Psychologie en Edu-
catiewetenschappen; stafmedewerker Onder-
zoek, Alexianen Zorggroep, Tienen 

11.20 uur: Pauze 

11.40 uur: Multidisciplinaire ambulante revali-
datie bij ouderen met milde cognitieve beper-
kingen
Dr. Lies Van Assche / klinisch neuropsycholoog 
en systeemtherapeut, Dienst Ouderenpsychia-
trie, UPC KU Leuven 

Jonas Devroey / kinesitherapeut, Dienst Oude-
renpsychiatrie, UPC KU Leuven
Katrien Cambré / ergotherapeut, Dienst Oude-
renpsychiatrie, UPC KU Leuven 

12.40 uur: Wandellunch 

13.40 uur: Help, met mij is niks mis! 
Of toch wel? 
Drs. Peter Smits / klinisch psycholoog, Sint- 
Maartenskliniek, Nijmegen, Neurorevalidatie, 
Zorgprogramma Brein in Beweging 

14.30 uur: Begeleiding van mantelzorgers: 
subtiele mix van aandacht voor hun emoties 
en ervaringen en informatie op maat
Dr. Sara Mahieu / psycholoog, referentieper-
soon dementie, Woon- en Zorgcentrum Den 
Olm, Bonheiden 

15.40 uur: Pauze 

16.00 uur: Een filosofische reflectie over cogni- 
tieve afhankelijkheid en hoe een maatschap-
pij dit hanteert
Prof. em. dr. Toon Vandevelde / filosoof en 
economist, Instituut voor Wijsbegeerte, KU 
Leuven 

16.30 uur: Afronding 
Luc Van de Ven / congresvoorzitter; klinisch 
ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychia-
trie, UPC KU Leuven 

16.40 uur: Netwerkborrel 

17.10 uur: Einde 

Deelname: €99,- incl. 21% btw 

RIZIV: accreditatie aangevraagd

Inbegrepen: opleidingsgetuigschrift, syllabus, 
koffie, thee, fris, broodjeslunch, fruit, borrel 

Inschrijven: ga naar 
https://gompel-svacina.eu/evenementen/ 


