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Voorwoord

Iedereen die werkt of leeft met mensen bij wie de communicatie soms 
hapert, kan baat hebben bij een aanpak die ‘ondersteunde commu-
nicatie’ wordt genoemd. Het belangrijkste kenmerk hiervan is de
intentie om iemand te willen begrijpen en ervan uit te gaan dat alle 
gedrag betekenis heeft.

Communicatie is de vaardigheid die je een individu laat zijn, die het 
mogelijk maakt eigenheid en waardigheid te ervaren. Communicatie 
geeft je grip op de wereld en stelt je in staat je behoeften te uiten. Het 
geeft je de mogelijkheid contact te hebben met je omgeving en dat 
contact bevestigd te zien. Het helpt je om je emoties te tonen en deze 
te begrijpen – ook als je je niet langer bewust bent van het belang 
hiervan als gevolg van een beginnende dementie.

Communicatie is alle gedrag in interactie om inzichten, kennis, 
behoeften enzovoort te delen. Zonder communicatie en interactie 
kan een mens niet bestaan. 

Met deze nieuwe uitgave hopen we opnieuw een aantal vernieuwende 
items onder de aandacht te brengen met als doel het contact en de 
interactie met mensen te verbeteren. 

De termen ‘ondersteunende’ of ‘ondersteunde’ communicatie worden 
in Nederland en België vaak door elkaar gebruikt. Maar what’s in a 
name? Welke terminologie we ook hanteren, de basisfilosofie achter 
het gebruik van ondersteunde communicatie (AAC) is de onvoor-
waardelijke intentie om de ander te willen begrijpen en aan te sluiten 
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Geheugen en verlies vaardigheden 

 — Vergeet tijdens dagelijkse routinebezigheden wat hij aan het doen 

is, bijvoorbeeld tijdens het dekken van de tafel, tijdens de verzor-

ging van het lichaam, tijdens het eten

 — Verliest voorwerpen die voor hem van waarde zijn of legt ze op 

een verkeerde plaats terug 

 — Vergeet woorden of namen van gewone voorwerpen, heeft woord-

vindingsproblemen 

 — Vergeet namen van kennissen, vrienden en familie 

 — Toont veranderend tijdsbesef, bijvoorbeeld wordt ‘s nachts wak-

ker en gedraagt zich alsof hij moet opstaan 

 — Vergist zich in de tijd met betrekking tot activiteiten 

 — Weet gebeurtenissen van de dag van tevoren of eerder op de dag 

niet meer

 — Spreekt over gebeurtenissen in het verleden alsof ze gisteren 

gebeurd zijn 

 — Kent het verschil niet tussen ontbijt en avondeten, heeft de 

gewone reactie verloren 

 — Toont achteruitgang in ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld pro-

blemen om bekende plaatsen in huis te vinden 

Veiligheid en emoties 

 — Toont ongewone geïrriteerdheid, is snel van streek 

 — Wil zekerheid dat de begeleider in de buurt is, lijkt ongerust als 

hij alleen wordt gelaten 

 — Vraagt regelmatig naar voor hem bekende activiteiten en 

personen 

 — Blijft hangen in handelingen 



Signalenlijst dementie 3

Zelfstandigheid 

 — Toont achteruitgang in aan- en uitkleden 

 — Toont toenemende signalen van verdriet 

 — Is angstiger dan voorheen 

 — Onthoudt de handelingen van een voorgenomen actie niet lang 

genoeg om de actie geheel uit te voeren 

 — Is onbedoeld urine-incontinent 

 — Is minder in staat om zichzelf bezig te houden 

 — Toont verlies van schrijf,- lees- of tekenvaardigheden 

 — Slaat af en toe anderen of voorwerpen uit frustratie 

Sociale vaardigheden 

 — Toont minder belangstelling in zijn omgeving 

 — Neemt minder deel aan sociale activiteiten 

 — Toont minder interesse in activiteiten van vroeger 

 — Is minder geïnteresseerd in activiteiten van een ander 

 — Toont vermindering van sociale routines zoals delen, wachten 

op elkaar 

Motoriek 

 — Toont algemene vertragingen tijdens het bewegen 

 — Bewegingen zijn zowel langzaam als onhandig 

 — Toont verlies van de fijne motoriek 

 — Struikelt, helt over, verliest af en toe evenwicht 

 — Gaat niet goed aan tafel zitten, schuift minder goed aan 
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Communicatie en taal 

 — Neemt minder initiatieven tot interactie 

 — Kan de regels van het voeren van een gesprek minder toepassen, 

bijvoorbeeld wachten op de beurt

 — Begrijpt gesproken taal soms minder, die iemand vroeger wel 

begreep 

 — Communiceert minder dan voorheen, neemt minder initiatief in 

de communicatie en interactie 

 — Spreekt langzamer of minder verstaanbaar in vergelijking met 

vroeger


