
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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bij diens individuele signalen en betekenissen. We nodigen mantel-
zorgers en professionals uit om te blijven zoeken naar de persoonlijke 
sleutel om tot geslaagde communicatie te komen.

Het vinden van ondersteunende hulpmiddelen op communicatief vlak 
voor mensen met dementie vormt voor veel professionals maar ook 
voor mantelzorgers een uitdaging. In dit boek zijn we op zoek gegaan 
naar verschillende manieren om mensen met dementie structuur te 
bieden en communicatief te ondersteunen in het dagelijks leven. 

Er zijn veel hulpmiddelen beschikbaar die mensen met dementie en 
hun omgeving kunnen ondersteunen in functie van het behouden 
van hun zelfredzaamheid. Een aantal mantelzorgers en professionele 
hulpverleners geven regelmatig aan dat de bestaande hulpmiddelen 
voor hen nauwelijks gekend zijn. En ze vaak niet weten hoe ze ingezet 
kunnen worden om in een bepaalde situatie een oplossing te kunnen 
bieden. Om hieraan tegemoet te komen geven we een overzicht van 
een aantal hulpmiddelen die structuur, veiligheid en ondersteuning 
kunnen bieden bij personen met dementie. 

Graag willen wij Floor Veroonen en Lisa Strobbe bedanken om Chris 
De Rijdt als externe promotor te vragen voor hun eindwerk. Jullie zijn 
als jonge studenten erin geslaagd om ons nieuwe inzichten en extra 
internationale bronnen aan te reiken. De resultaten van jullie onder-
zoek hebben we dan ook volledigheidshalve opgenomen in dit boek.

Wij zijn als auteurs van dit boek ‘praktijkmensen’ en kiezen uit-
drukkelijk voor een praktische handleiding en niet voor een 
wetenschappelijke publicatie over dementie. Dit boek is bedoeld als 
een concreet hulpmiddel voor begeleiders en alle betrokkenen die zich 
willen inzetten voor een betere interactie met mensen die moeilijk 
kunnen communiceren. 
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We delen graag het materiaal dat wij reeds ontwikkeld hebben zodat 
je het op maat kan aanpassen. Het communicatieprofiel, de signalen-
lijst en een brochure die je kan gebruiken om vorming te geven aan 
kinderen en personen met een verstandelijke beperking om de wereld 
van personen met dementie beter te leren begrijpen, kan je gratis 
downloaden op de website van de uitgeverij (www.gompel-svacina.
eu/product/ondersteunde-communicatie-bij-dementie) of via de 
QR-codes die je terugvindt in de rubriek ‘Bijlagen’.

In het boek kiezen we ervoor om steeds de term ‘begeleiders’ te 
gebruiken in de plaats van professionals, familieleden, mantelzorgers 
enz. om de leesbaarheid van het boek te bevorderen.

Wij hopen dat je na het lezen van deze praktische handleiding vol-
doende handvaten hebt over ondersteund communiceren bij personen 
met dementie. Er is uiteraard nog veel meer over te vertellen, maar in 
een schrijfproces moet je altijd keuzes maken. Uiteindelijk zal je door 
het werken met personen met dementie zelf meer gaan ontdekken 
wat er zich allemaal afspeelt en hoe jij hierin kan ondersteunen. 

Omdat ieder boek een momentopname is en er altijd nieuwe kennis 
en ervaringen bijkomen, doen wij graag een oproep om jouw eigen 
ervaringen, kritiekpunten, aanvullingen en initiatieven aan ons door 
te geven, zodat dit boek vervolledigd kan worden. Je kunt ons berei-
ken via de website www.werkenmetvisualisaties.be waar we ook een 
rubriek aan dementie besteden. 

Chris De Rijdt & Wilma Scheres
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