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Inleiding
Heel lang geleden maakten we kennis met het boekje ‘Hij kan er niets aan
doen’, een niet-gepubliceerde uitgave van Borgerstein. Het boekje was
bedoeld om mensen met een licht verstandelijke beperking voor te lichten
over de ziekte van Alzheimer. Deze uitgave inspireerde ons om deze
brochure tot stand te brengen.
Ook wij zijn ervan overtuigd dat het voor huisgenoten niet altijd evident is
om samen te leven met een persoon met een verstandelijke beperking en
dementie. Huisgenoten merken dat er met hen iets aan de hand is en dat
zij plots anders doen dan ze gewend zijn. Ook al kunnen ze hun gedrag
niet altijd begrijpen, toch willen ze vaak weten hoe dit komt.
Naar het voorbeeld van het boekje ‘Hij kan er niets aan doen’ besloot
Kathleen Droogendijk een eindwerk rond dit thema te maken. Samen met
haar promotor Chris De Rijdt en Bart Serrien van Sclera besloten ze om
een boekje te maken met Sclera-pictogrammen dat gebruikt kan worden
om cliënten vorming te geven rond dementie, zodat zij hopelijk kunnen
leren begrijpen waarom hun huisgenoot veranderend gedrag vertoont
wegens zijn dementie.

Alle rechten voorbehouden.
Behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit
deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar
gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke,
voorafgaande en schriftelijke toestemming
van de auteur en van de uitgever.

Deze uitgave is gevisualiseerd met pictogrammen van Sclera vzw.
Nood aan meer pictogrammen? Neem eens een kijkje op
www.sclera.be en laat je verrassen.
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Wat is dementie?
Als je hersenen gezond zijn, weet je hoe je jezelf moet
wassen, weet je waar je woont, weet je dat je overdag
gaat werken of naar het dagcentrum gaat en dat je ’s
avonds gaat slapen in je eigen kamer. Je kent je
vrienden bij naam en weet hoe je dag er zal uitzien.
De hersenen van mensen met dementie zien er anders
uit. De hersenen worden kleiner en hebben gaten.
Daardoor kan iemand met dementie niet meer zo
goed nadenken en vergeet hij steeds meer. Dementie
wordt ook wel eens de vergeetziekte of de ziekte van
Alzheimer genoemd.
Wat gebeurt er met mensen die beginnen te dementeren?
Ze zijn soms vergeetachtig.
Ze weten de juiste volgorde niet meer.
Als je dementie hebt, vergeet je hoe je dingen moet
doen. Je vergeet hoe je koffie moet maken of hoe je
een feestje moet geven. Dit is voor iedereen anders.
Als je vuile vaat hebt, moet je:
afwassen

afdrogen

wegzetten
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Wat is dementie?

Personen met dementie
vergeten soms de
volgorde. Ze zetten
misschien vuile vaat in
de kast.

Of ze wassen de vaat
wel af, maar zetten hem
nat in de kast.
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Wat is dementie?
Ze kunnen steeds dezelfde vraag stellen, ook al
heb je het antwoord al vaak gegeven.
Ze verdwalen soms of raken de weg kwijt.
Ze herkennen hun vrienden of de begeleiding niet
meer.
Ze hebben meer hulp nodig bij het aankleden,
wassen enzovoort.
Ze kunnen soms plots heel bang, boos of
verdrietig worden.
Ze weten soms niet waar ze hun spullen gelaten
hebben en geraken van alles kwijt.
Ze weten soms niet dat we ’s nachts slapen en
komen misschien wel eens op je kamer.
De hersenen worden steeds zieker en je
huisgenoot gaat steeds meer vergeten en niet
meer beter worden. Jammer want hij kan er niets
aan doen.
Ze vertellen heel veel over vroeger.
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Wat is dementie?
Ze doen soms dingen zonder erbij na te denken.
Ze weten niet meer hoe je heet of denken dat je
iemand anders bent.
Ze leven in hun eigen wereld en hebben nog
weinig contact met de ‘echte’ wereld.
Soms leggen ze voorwerpen niet op de juiste
plaats, bijvoorbeeld schoenen in de ijskast.
Hoe kan je dementie krijgen?
Dementie is een ziekte, maar niet zoals de griep.
Je kan geen dementie krijgen van iemand anders,
het is niet besmettelijk.
De dokters weten niet goed hoe het komt dat
iemand dementie krijgt. Misschien komt het door
hoge bloeddruk, ouderdom, iets in de hersenen of
misschien zit het in de familie...

De dokters weten nog niet alles.
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Hoe praat je met iemand met dementie?
Praten met iemand die dementie heeft, is soms
moeilijk. Daarom geven we je enkele tips.

1.

Sta voor de persoon.

2.

Kijk de persoon aan: zorg dat de
andere je gezicht ziet terwijl je met
hem praat. Oogcontact is belangrijk.

3.

Zeg de naam van de persoon.

4.

Gebruik geen lange zinnen of
moeilijke woorden.

5.

Wacht even. Zo heeft de andere tijd
om te reageren.

6.

Praat niet zoals tegen een klein
kind. Dit is niet fijn voor de andere.
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Hoe praat je met iemand met dementie?

7.

Spreek met een lage stem.
Dan verstaat de andere je beter.

8.

Praten doe je niet alleen met je
mond! Ondersteun je woorden met
gebaren, wijs voorwerpen aan, ...

9.

Kijk vriendelijk met je ogen.

10. Kruis je armen niet.
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Ken je iemand met dementie?
Je mag best lastig zijn! Samenwonen en leven
met iemand met dementie is soms moeilijk.
Jammer dat die persoon er zelf niets aan kan
doen.
Heb je het moeilijk of wil je meer uitleg? Praat er
dan eens over met je begeleider!
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Afspraken voor tijdens de vorming
Soms kies je ervoor om het thema in groep te
bespreken. Dan kan je het best vooraf enkele
afspraken maken.
Hieronder enkele punten die je kunnen helpen
daarbij.
We beginnen en eindigen om:

Begin

Einde

We lachen elkaar niet uit en zijn niet onbeleefd.
We luisteren naar wat de andere te zeggen heeft.
Als er ruzie van komt, is het belangrijk om het met
elkaar uit te praten. Lukt dit niet, dan haal je er
een begeleider bij om het uit te praten. Als je het
wilt bijleggen, is het goed om te zeggen wat je niet
leuk vindt en hoe je het liever zou hebben.
Soms kan het zijn dat je verdrietig of boos wordt
tijdens de vorming. Als je het moeilijk hebt, mag je
uit de vorming stappen en later terugkomen als
het beter gaat.
Als je na deze vorming nog vragen hebt of ergens
over wilt praten, mag je nog naar je begeleider
gaan.
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Wat wil jij nog bespreken?
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Voor personen met een verstandelijke beperking is het niet altijd evident om
samen te leven met iemand met dementie. Ze merken op dat er iets aan de
hand is en vragen zich af waarom hun huisgenoot zich plotseling anders gaat
gedragen. Vaak kunnen ze het gedrag niet begrijpen. Dit roept niet enkel
emoties op, maar zorgt vaak ook weleens voor irritaties.
Deze brochure die gevisualiseerd is met Sclera-pictogrammen, is bedoeld voor
begeleiders van personen met een verstandelijke beperking.
We hopen dat dit een aanzet kan zijn om het thema ‘dementie’ bespreekbaar te
maken tijdens een vormingssessie. Als mensen goed geïnformeerd worden over
wat dementie kan betekenen, kunnen ze wellicht ook iets meer begrip
opbrengen voor de persoon met dementie.
Bart Serrien is de bezieler en ontwerper van de Sclera-pictogrammen. Sclera
vzw biedt ondersteuning aan uiteenlopende doelgroepen door het gratis
ontwerpen en aanbieden van pictogrammen.
Chris De Rijdt is bachelor in de Orthopedagogiek en praktijklector aan de
Faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent. Ze is auteur van het boek
‘Werken met visualisaties’ en ‘Ondersteunend communiceren bij dementie’ (in
samenwerking met Wilma Scheres).
Kathleen Droogendijk is afgestudeerd aan de Hogeschool Gent als bachelor in
de Orthopedagogiek en werkt als begeleidster bij personen met een
verstandelijke beperking.

