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De Klinische Ouderenpsychologie is een vak apart: zij vereist uit-
gebreide kennis van de algemene ouderenpsychologie en de pre-
sentatie van (neuro)psychiatrische stoornissen en psychische pro-
blemen op latere leeftijd. Daarnaast is er voor het gesprekscontact 
met de oudere zorgvrager een heel eigen bekwaamheid en attitude 
nodig. Dit geldt bij uitbreiding evenzeer voor het psychodiagnostisch 

onderzoek, de cognitieve revalidatie en de psychotherapie.
Voor elk van deze werkgebieden wordt vertrokken vanuit theoretische kaders, maar de lezer krijgt 
ook concrete adviezen en voorbeelden van handelen aangereikt; ook de eventuele valkuilen blijven 
niet onbesproken.
Op die wijze vult dit handboek een leemte in: het domein van de klinische ouderenpsychologie wordt 
afgebakend, het is gericht op de dagelijkse praktijk binnen de verschillende professionele contexten 
waar met ouderen wordt gewerkt.
Dit boek richt zich tot (klinisch) psychologen die zich verder willen toeleggen op het werken met 
senioren. Ook studenten psychologie die zich willen voorbereiden op een beroepsloopbaan in de 
ouderenzorg vinden hier wat ze nodig hebben. Daarnaast biedt het concrete handvatten voor pro-
fessionele hulpverleners van andere disciplines, met een grote interesse in de geestelijke gezond-
heidszorg van ouderen.

ISBN 978-94-6371-377-1 – 360 blz. – € 54 
www.gompel-svacina.eu

Br. René Stockman

Van zorg naar bezorgd
De christelijke identiteit van onze zorgverlening
Fracarita-reeks, nr. 18

Is de zorg in de verdrukking? De coronapandemie heeft heel wat ver-
borgen pijnpunten blootgelegd. Ziekenhuismanagers en verpleeg-
kundigen op de werkvloer worden er pijnlijk mee geconfronteerd. 
Maar we kunnen vandaag nog een bijkomende vraag stellen, een 
vraag die misschien zelfs alle andere vragen moet voorafgaan: in 

welke mate is de caritas nog het hart van deze zorg en zijn we daarmee al dan niet trouw gebleven aan 
het ideaal van waaruit deze zorg ontstond? En in het verlengde daarvan: welke ethische implicaties in 
de maatschappelijke verschuivingen hebben ook de zorgverlening niet onberoerd gelaten?
Het is vanuit de fundamenten waarop de zorg is gebouwd en die nu hun stabiliteit dreigen te verliezen 
dat de auteur nadenkt over een aantal ethische kwesties, om zich uiteindelijk de vraag te stellen of we 
vandaag nog kunnen spreken over een christelijk geïnspireerde zorg. Met andere woorden: in hoever-
re dekt de vlag de lading wanneer we onszelf een katholieke gezondheidszorg noemen? Of hoe kunnen 
we waakzaam blijven om deze identiteit te bewaren, meer zelfs, om deze te herstellen en vooral om 
deze te koesteren? Want zoals in de gezondheidszorg zelf past bij iedere aandoening een therapie.

ISBN 978-94-6371-391-7 – 110 blz. – € 20 
www.gompel-svacina.eu
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Ondersteunde 
communicatie bij dementie
Boekbespreking

Louis Heylen & Toon Blux

Dementie en communicatie
Bij elke persoon met dementie evolueert de regressie 
verschillend. Er zijn niet alleen verschillende fases in 
dit proces maar ook de mate waarin cognitie en com-
municatie aftakelen is altijd anders. De auteurs bena-
drukken dat het noodzakelijk is om eenieder die aan 
dementie lijdt, individueel in kaart te brengen. Het is 
noodzakelijk om de communicatie af te stemmen op de 
ondersteuningsnood. Daarom is het niet mogelijk om 
vooraf te bepalen welke communicatievorm je bij welk 
soort dementie kan gebruiken. De communicatieve be-
nadering via ‘ondersteunde communicatie’ kan de ha-
perende communicatie bij dementie wellicht in belang-
rijke mate schragen. Bij ‘ondersteunde communicatie’ 
gaat men ervan uit dat elk gedrag betekenis heeft en 
dat iemand willen begrijpen het doel moet zijn.

Doelgroep van het boek
De auteurs hebben duidelijk vooropgesteld dat het 
boek geen wetenschappelijke publicatie is over demen-
tie maar wel een praktische handleiding. Het werk is 
bedoeld als een concreet hulpmiddel voor zowel pro-
fessionele begeleiders als iedereen die zich wil inzetten 
voor een betere bejegening van mensen met dementie. 
Hierbij speelt het emotionele aspect van de commu-
nicatie een belangrijke rol. Omgaan met mensen met 
dementie is leren communiceren op gevoelsniveau. De 
manier waarop we iets zeggen, neemt steeds meer de 
overhand over de inhoud. Het gaat veeleer om tact, res-
pect en emoties aanvoelen. 

Indeling van het boek
De twee eerste hoofdstukken geven een theoretische 
duiding van de begrippen ‘dementie’ en ‘ondersteunde 
communicatie bij dementie’. De uitgangspunten en de 
inhoud van ‘ondersteunde communicatie’ (OC) worden 
hierbij verklaard. Onze gangbare verbale manier van 
communiceren wordt voor mensen met een evoluerend 
dementieproces en hun omgeving almaar moeilijker. In 

de zoektocht naar alternatieve communicatiemogelijk-
heden wil dit boek een kompas zijn. Communicatie is 
pas geslaagd als de betrokkenen elkaars gedrag en ui-
tingen begrijpen. Een belangrijk uitgangspunt bij OC is 
dat elk gedrag een communicatieve waarde impliceert. 
Bij ondersteunde communicatie past de begeleider 
of de omgeving zijn/haar communicatiewijze aan en 
houdt rekening met de mogelijkheden van de persoon 
met dementie. Welke middelen zijn het meest geschikt 
om wensen en behoeften te uiten? Dit is een proces van 
continu zoeken en afstemmen. 

De auteurs geven een bruikbaar schema om de commu-
nicatieve mogelijkheden in kaart te brengen. Dit schema 
is als bijlage via de website van de uitgever en ook via 
een QR- code in het boek downloadbaar. 

In hoofdstuk 3 geven de schrijvers van dit praktijkboek 
aanvullende uitleg over ‘visualisaties en communi-
catievormen’. Binnen de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking hebben visualisaties hun 
bruikbaarheid al bewezen. Bij de zorg voor mensen met 
dementie zijn visualisaties en andere vormen van com-
municatie nog niet echt ingeburgerd. Over visualisaties 
schrijven de auteurs het volgende: “Visualisaties kun-
nen een voorstelling maken van een activiteit, persoon 
of voorwerp. Dit kan zeer concreet zijn – een vork ver-
wijst naar een maaltijd of een rode deur in het gebouw 
naar een toilet.” In dit hoofdstuk worden diverse bruik-
bare hulpmiddelen beschreven en geven de auteurs 
hun ervaringen weer. Naast visualisaties worden ook 

Prof. em. Louis Heylen (UG) is logopedist en doctor 
in de medische wetenschappen. Hij was directeur 
van diverse revalidatiecentra en is bestuurslid in ver-
schillende organisaties in de welzijns-, onderwijs- en 
culturele sector.   
Toon Blux is logopedist en was verbonden aan het 
Imeldaziekenhuis in Bonheiden.
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verschillende communicatievormen beschreven: gedrag 
en lichaamstaal, geschreven taal, gebaren. Daarnaast 
wordt ook aandacht besteed aan foto’s, pictogrammen, 
tekeningen, concrete voorwerpen en muziek.

Het gebruik van hulpmiddelen wordt besproken in 
hoofdstuk 4. Het betreft hier hoofdzakelijk eenvoudige 
hulpmiddelen. Hoogtechnologische middelen, zoals 
computers en software, worden minder beschreven. De 
nadruk ligt op hulpmiddelen die men zelf kan maken, 
zoals takenlijstjes, stappenplannen, agenda’s, fotoboe-
ken, … Toch worden ook aan het einde van dit vierde 
hoofdstuk zogenaamde ‘laagtechnologische’ hulpmid-
delen, zoals praatknoppen en een fototelefoon, voor de 
lezer geduid. 

Hoofdstuk 5 legt uit hoe agressie bij dementie hanteer-
baar kan worden gemaakt. Hiertoe wordt een praktisch 
plan in drie fasen aangeboden: afstemmen op de agres-
sor, agressie verminderen, afronden van het gesprek.

Dementie bij personen met een verstandelijke beper-
king of bij hun familielid is het thema in hoofdstuk 6. 

Een laatste hoofdstuk behandelt het gebruik van visu-
alisaties binnen woonzorgvoorzieningen. Bij dit laatste 
spelen de veiligheid van de cliënten en een voorspelbare 
omgeving een cruciale rol.

Dit boek is een praktisch bruikbare leidraad voor zowel 
de professionele hulpverlener als de familie, vrijwilliger 
of mantelzorger.

Over de auteurs

Chris De Rijdt is praktijklector aan de Hogeschool 
Gent binnen de opleiding Orthopedagogie. Zij geeft 
ook les als gastdocent aan de Artesis Plantijn Hoge-
school in Antwerpen. Voordien was zij begeleidster in 
de integrale jeugdhulp en begeleidster/staflid bij vol-
wassenen met een verstandelijke beperking en kinderen 
met gedragsproblemen. In 2021 verscheen van haar, bij 
Gompel&Svacina, het boek ‘Ondersteunde communica-
tie met visualisaties’.

Wilma Scheres is gezondheidszorgpsycholoog en 
communicatiedeskundige met en voor mensen met 
een communicatieve beperking. Ze begeleidt men-
sen met een verstandelijke beperking en hun sociale 
netwerk bij levensthema’s als lichaamsbeleving, iden-
titeit en seksualiteit en bij grensoverschrijdend gedrag. 
Tevens is ze ontwikkelaar van leerprogramma’s en 
opleider van professionals in de zorg vanuit de pijlers 
stressregulatie, gastvrijheid en ondernemerschap. Van 
haar verscheen in 2016 het boek ‘Totale communicatie’.

Chris De Rijdt & Wilma Scheres (2022). Onder-
steunde communicatie bij dementie. 3de herziene uit-
gave. Antwerpen/’s- Hertogenbosch: Gompel&Sva-
cina, € 24,90.


