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Dementie in soorten en maten



Dementie is niet één ziekte, maar een syndroom dat door
verschillende onderliggende oorzaken wordt veroorzaakt
Onderliggende aandoeningen opsporen vanwege de verschillen in
aanpak en beloop
 Dit geldt zeker voor (het klein aantal) behandelbare oorzaken (zoals bij

schildklierziekten, sluipend onstane geneesmiddelenintoxicatie,
vasculaire dementie door beïnvloeding van risicofactoren voor
vaatlijden – hypertensie, roken, hoge cholesterol, ..)


De behandeling zal aansluiten moeten vinden bij de gevonden
oorzaken
belang van goede diagnostiek
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Differential Diagnosis of Dementia

Vascular dementias
Multi-infarct dementia
Binswanger‟s disease

Vascular dementias
and AD

Other dementias
Frontal lobe dementia
Creutzfeldt-Jakob disease
Corticobasal degeneration
Progressive supranuclear palsy
Many others
Dementia with Lewy bodies
Parkinson‟s disease
Diffuse Lewy body disease
Lewy body variant of AD

AD and dementia
with Lewy bodies
Alzheimer

65%
5% 10%

5%

7%

8%

Omslag in het denken: het belang van een
weerbarstige realiteit

Het einde van het klassiek
(louter medische) denken
 Therapeutisch nihilisme:

onderhoud en bewaken
 Zij hebben er toch geen weet
van !

Dementia and geriatric cognitive disorders, 2004, 17:181

HET VOORKOMEN VAN ALZHEIMER

Een multi aspectuele benadering
Neuropathologische
degeneratieve
aandoening

Sociaal
psychologische
processen

Omgevingsinvloeden

DEMENTIE BEGIJPEN
(bradford dementia group – Tom Kitwood)

NEUROPATHOLOGIE
MAAR OOK INVLOED VAN
○ Een uniek Persoonlijkheid en levensgeschiedenis
○ Het Leven als hoogbejaarde

○
○
○
○

Cognitieve status
Een Fysische status
De Omgevingskenmerken
De Mentale gezondheid

Constante (dialectische) interactie tussen ziektebeeld en
socio-psychologische processen en
omgevingsinvloeden.

Een unieke persoonlijkheid
Invloed van het levensverhaal
Intelligentie
Erfelijke aanleg
Temperament, welke rollen heeft
hij vervuld?, hoe heeft hij geleefd?
Vaardigheden/coping
Karakter (intravert/extravert –
optimistisch/pessimistisch,…)

Het leven als hoogbejaarde









Zingevingsvragen
Uitzicht op de dood
Achteruitgang van
lich. en psych. gezondh.
(incontinentie, …)
verlies van belangrijke
derden
Toenemende
afhankelijkheid
Verlies van vitaliteit

Het voorkomen van dementie
Typische symptomen

Tweede orde symptomen
(gevolgen)

Geheugenstoornissen

Afasie

Apraxie
Agnosie
Desoriëntatie

Ontkennen
Agressie
Anderen de schuld geven
Verzamelzucht
Herhalingsdrang
Apatie
Angst
Claimen
Alle remmen los
Dwaal- en zoekgedrag
Achterdocht
Somberheid

TOTALE VERSTORING
VAN HET DAGELIJKSE
LEVEN

Wat valt het eerst op?




Apathisch gedrag: zich terugtrekken, nergens geen goesting in
hebben
Prikkelbaarheid en gespannenheid
Depressief gedrag is vrijwel regel
”Ik ben meer eisend geworden en heb minder controle dan
voorheen. Ik ben dikwijls onnodig gefocust. Mijn stress
tolerantie is erg laag en zelfs de kleinste verandering kan tot
een paniekreactie leiden. Op een ander ogenblik ben ik
apathisch als reactie op de stress die mij bezit. Apathie is geen
gebrek aan interesse maar wel en gebrek aan energie omdat
het gewone dagelijkse al te veel is om mee om te gaan”.
“Na elke mentale activiteit ben ik erg moe: ik geraak
overloaded. Mijn geheugen heeft dan nood aan een time out:
ik wil mij terugtrekken”.

NEUROPATHOLOGIE

De complexiteit van het menselijk brein
• Adult size:

a medium cauliflower

• Adult weight:

about 3 pounds

• Number of neurons:

100,000,000,000

(100 billion)

• Number of synapses (the gap between neurons):
100,000,000,000,000

(100 trillion)

1015 synaptic events per synpase/second. During an half our of
listening your brain experience at least 1.8 x 1020 synaptic events
(Journ. of ger-psy sc., ma 2005)

HOREN

SPREKEN

ZIEN

DENKEN OVER
WOORDEN

Verschillende mentale processen nemen plaats in verschillende
delen van de hersenen. Postion emission tomography PET scans
kan deze activiteiten in kaart brengen.

Slide 13

Alzheimer als neuropathologisch

degeneratief proces
Bij alzheimer zijn de volgende histopatohologische
veranderingen merkbaar:
 De vorming van zogenaamde „seniele plaques‟ (een

abnormale opeenhoping van eiwitten zoals het
amyloid precusor proteine en het apoliproteïne E)
 Het ontstaan van neurofibrillaire tangles ( vezelachtige

structuren die de zenuwcellen doen afnemen)
 Granulavasculaire degeneratie (holtes in het

cytoplasma van de zenuwcellen).
IN MENSENTAAL
’Dementie ontstaat ten gevolge van stoornissen in de
hersenweefsels waardoor het aantal hersencellen
drastisch vermindert’

http://abdellab.sunderland.ac.uk/lectures/Neurodegeneration/References/Brain_Neurons_AD_Normal.htm

De dementerende reageert, ageert
stelt eigen-aard-ig gedrag

Zeer grote variatie in voorkomen van eigen-aard-ig
gedrag is afhankelijk van:
 Oorzaak van dementie en daaraan gerelateerd ziekteverloop;
 Sociale omgevingssituatie/sociale steun;
 Persoonlijkheid en karakterstructuur, de fysieke mogelijkheden waarover hij

beschikt;
 Mogelijke traumatische ervaringen van het verleden

.

Voorkomen van problematisch gedrag
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Brodaty et al. Int J Geriatr Psychiatry 16: 504-512, 2001

Triggers die gedrag veroorzaken
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Dementie is….

Stoornissen in het geheugen, het waarnemen,
het denken, de taal, aspecten van emotie …

Deze afnemende mogelijkheden leiden tot een
sterke afhankelijkheid van anderen en tot een
groeiend identiteitsverlies met momenten van
grote eenzaamheid, verlatenheid en angst.
De dementerende zal hierop reageren met alle
mogelijkheden die hem voorhanden zijn.

Een tussendoortje:
een ethisch dilemma


Liegen in de zorg

MOEDER WEER MEISJE.

Een zakdoek in de ijskast / Twee schoenen in een zeef
Muskaatnoot in een bierglas / M‟n ma is weer op dreef
De broodjes zijn belegen / Dat vindt zij geen probleem
En buiten in de regen / vergaat een strip van Sleen
Mijn moeder is weer bezig / Zij is weer in de weer
Gejaagd, gehaast, onrustig / Zij weet het vaak niet meer
Door ‟t gat in haar geheugen / en de herfst in haar hoofd
Doet zij dingen die niet deugen / Haar licht is uitgedoofd
Heen en weer, van hier naar daar / Zij is echt niet te stoppen
Ik doe niets en ik laat haar maar / In haar geest zal alles kloppen
Ze blijft in touw, een hele dag / Ze lijkt meestal tevreden
Ze heeft alweer die meisjeslach / Haar jeugd zit in het heden
Refrein
‟t Is af en toe best komisch / Hoe ze zichzelf aankleedt
‟t Is af en toe tragisch / hoe ze alles weer vergeet
De dokter zegt, ach jongen / Je moeder is dement
Haar geest geraakt verwrongen / Wees blij dat ze je nog kent
Mijn moeder blijft maar bezig / Zij blijft maar in de weer
Gejaagd, gehaast, onrustig / Zij weet het echt niet meer
Door ‟t gat in haar geheugen / en de herfst in haar hoofd
Doet zij dingen die niet deugen / Haar licht is uitgedoofd
Moeder, vergeet het maar, laat nu maar alles achter
De wijzers van de tijd doodstil aan de muur
Je dwaze geluk maakt de winterkou wat zachter
Wees gerust, alles verdampt, alles verdwijnt op de duur.

Wij zijn niet „machteloos‟ bij dementie: de
plaats van de psycho-sociale
omgangsvormen
Bij de meerderheid is een oorzakelijke aanpak niet mogelijk vandaar combinatie
van:

Symptomatische
behandeling





Cognitieve verschijnselen
Psychotische of depressieve
verschijnselen
Stoornissen in impulscontrole
Stoornissen in dag/nachtritme

Psychosociale
ondersteuning

Omgeving

Geen aspectuele benadering,
maar multi-aspectueel
Een concrete toepassing
Rusteloos gedrag
Depressief gedrag
Agressief gedrag

Depressieve stemming

Als reactie op het zich bewust
zijn van het beginnende falen en
op het besef dat men geen greep
meer heeft op het leven

Neuro chemische processen:
hersenregio‟s die de emotie
reguleren zijn ontregeld
(dorsolateral prefontoral cortex)
(celverlies in het serotonergic systeem)

○ Gevoelens van de dementerende (huilen, klagen, …) moeten ruimte

krijgen
○ toon begrip voor de ondraaglijke zwaarte van het bestaan
○ blijf contact zoeken, ook bij een afwerende houding
○ Bagatelliseer een depressie niet (de kinderen komen zo)

Signalen van depressie:
neerslachtigheid, droefheid, slaapstoornissen,
over gezondheid, irriteerbaar,…

agitatie, klagen

Rusteloos gedrag
Biologische fact
(neurobiolog. basis)

Psychol. fact.

Omgevingsfact

Akathisia (motor. en

Verlatingsangst

Slechte lichtcondities

innerlijke rusteloosheid)
Agitated depression (paniek,
verlies aan plezierervaring)
Psychotische reacties:
paranoid delussions / visual
hallicutions): thuis is nt thuis

Omgang met stress

(weinig uithuisactiviteiten)
 Verveling, eenzaamheid
 Ruimtelijke verwardheid
Verlies van persoonlijke
bezittingen

Aandacht zoeken
 Behoefte aan veiligheid

 Verstoring v. biolog. klok /

 Geringe binding met de

dag- en nachtritme

realiteit (afgesloten van de
wereld)

Medicatie

Nabijheid

Visuele hulpmiddelen,
simpel design, veel licht

Agressie
Psychologische gronden
(depressie, angst, paranoide
psychosis / men is uit op mijn geld,
teloorgang van de persoonlijkheid,
angst, onzekerheid, zich
onbegrepen voelen, …)







Biologische processen
(pijn – constipatie, tandpijn, ….)
(storing van serotenergic systeem en
cholinergic transmissie dysfuncties)

agressie is niet persoonlijk(geen controle)
tracht de aanleiding van de boosheid te ontdekken
ga geen discussie aan, geen schrik tonen
wacht een beter moment af
teveel of te weinig eisen kunnen bepaald gedrag uitlokken (steeds
maar vragen waar hij iets gelegd heeft kan bv. rusteloosheid
oproepen)

Het bos en de bomen
Enkele psycho-sociale denkkaders
•Attachment-theorie
•Progressively lowered stress threshold
•Adaption coping model
•Dialectial framework (bradford dementia group)
•Erikson developmental stage model
•Dynamic system analysis model
•Psychodynamic perspective

Attachmentstheorie (gehechtheidstheorie v.
Bolwby)



Ouders-fixatie (ik wil naar huis – de dementerende is van mening dat zijn ouders nog
leven) is te begrijpen als een vorm van „nabijheidszoekend gedrag‟
Gehechtheidsgedrag
 Komt voor in stressvolle situaties (in normale leven)
 G.Gedrag bij dementie als „anxiety reaction‟ (verlieservaring door

aftakeling): expressie van de nood aan veiligheid


De dementerende beleeft zijn dementie (er is een besefcontext –
afwezigheid van ziektebesef)
 Ontkenning / zoeken van steun bij gehechtheidsfiguur / vermijden van

moeilijke confrontaties / „het op het lopen zetten‟ als
verdedigingsmechanismen
 De betekenis van „woorden‟: nabijheidszoekend gedrag of claimen
 Let op: niet alles heeft een psychologische achtergrond: vb. ontkenning
als gevolg van een organisch cerebraal deficit

Het is geen eenvoudige zaak om het
gehechtheidsgedrag te beantwoorden. Uit
emotioneel lijfbehoud moet men dikwijls
afstand nemen terwijl de dementerende juist
nabijheid vraagt… komt daarbij daar nog dat
de dementerende steeds minder in stat is
om „terug te geven‟.

Dwalen als “Veiligheidszoekend gedrag” Dwalen (video)
Vlucht uit situaties

Situaties vermijden

coping met de

die resulteren in

die stress veroorzaken

ervaring van

benauwdheid

angst, nood

Does the person’s dysfunctional behaviour help:
To initiate, to stop, to avoid an emotional state
• To reduce, to intensify, to mantain the intensity of an emotional state
•To elicit a response from the physical environment
•To elicit a response from the interpersonal environment
•To act in a way is consistent with personal values, standards and goals

Oorzaken en interventies van dwaalgedrag

Biologische factoren (neurologisch: dysfunction of
the right parietal lobe)
 A combination of memory impairment and spatial
disorientation („Wandering: an inegrative review: journ. Of ger. Nurs. 4-2002)
 Psychologische factoren (confusion and
frustration)
 Omgevingsfactoren


 Verveling, eenzaamheid (wandering increase when

there is less social interaction)
 Verlies van persoonlijke bezittingen
 Slechte lichtcondities (weinig uithuisactiviteiten)
 Geringe binding met de realiteit (afgesloten van de wereld)

•

Visuele hulpmiddelen, simpel design, veel licht

Progressively lowered stress threshold (verminderde
stresstolerantie)


De omgeving moet aangepast worden aan de verminderde
mogelijkheden. Er worden zes stressfactoren
onderscheiden:








Moeheid
Veranderingen bij de (niet vaste) zorgverlener
De omgeving en de routine
Verwachtingen die de mogelijkheden overstijgen
Overweldigende en conflicterende stimuli
Affectieve reacties op verlieservaringen
Fysische stress door acute ziekte of pijn

De omgeving in perspectief

•Is een actualisatie van het
eigen leven mogelijk?
•Is verbondenheid mogelijk?
•Is er voldoende eerbied voor privacy
•Is het huis veilig op alle domeinen
•Worden de fysiologische behoeften
voldoende gewaarborgd

De omgeving vanuit van ruimtelijke desoriëntatie

Het belang van veiligheid, herkenbaarheid en
voorspelbaarheid van de omgeving
Identiteitsondersteunend


Realiteitsondersteunend
 Redunant cueing




(meervoudig coderen).

Informatie moet worden
overgebracht via meerdere
zintuiglijke kanalen (zicht,
gehoor, tast, reuk). De
vindbaarheid van de living
neemt toe als deze goed
zichtbaar is vanuit een
gang, het geluid van potten
en pannen goed hoorbaar is
en als er zich etensgeuren
verspreiden.

Privacy
Familie ontvangen
Intimiteits- en
seksualiteitsbeleving met
parter waarborgen

Evenwicht tss huiselijkheid en
functionaliteit


Belang van binnenhuisinrichting




Intieme hoekjes (rustpunten) creëren
in brede wandelgangen
Gevarieerd meubelprogramma
Gezelligheid van gem. delen



Seizoensinrichting
Decoratie

Het belang van „licht‟

Low vision in older adults is caused by several common eye diseases, including
cataracts, diabetic retionpathy, glaucoma and macular degeneration. By dementia
these problems include impaired depth perception, spatial disorientation, altered
color perception and a reduced ability to perceive contrast.
65+ hebben 2 tot 3 keer meer licht nodig voor eenzelfde taak te kunnen uitvoeren.
Hoe dikwijls vangen onze bewoners nog normaal daglicht op?

Slecht licht heeft volgende (wetenschappelijk gekende) gevolgen:
Slaapstoornissen
Depressie
Impact op de calcium metabolisme (osteoporose)
….
Een lichtruimte // Een lichtbox // Light visor

Het belang van „geluid‟

Sensorische overstimulatie veroorzaakt agitatie, verwarring,
concentratiestoornis
(een dementerende kan geen twee dingen tegelijk)

Te weinig prikkels leidt tot deprivatie.



Geluidsoverlast is voornamelijk terug te vinden in gangen,
badkamers, livings
Belang van gedoseerd muziekgebruik (vermindert agitatie)

De impact van de omgeving: een concreet
voorbeeld: roepgedrag verklaren vanuit
de omgeving
(let op: dit is slechts één invalshoek – cfr. multi-aspectuele benadering)

Een concreet voorbeeld:
roepgedrag (o.m.) verklaren vanuit de omgeving
Gedrag is voortdurende interactie tussen
een persoon en zijn omgeving.


Een dringend appel krijgt geen aandacht
 Vraag om steun of contact (dorst, weerom naar het toilet)
 De omgeving gaat niet in op de vraag en het roepgedrag versterkt zich



Hechtingsgedrag word niet beantwoord
 Behoefte aan steun, veiligheid



De onderprikkeling blijft voortbestaan
 Verveling verdrijven, te lange eenzaamheid – roepen geeft bevrediging



De overprikkeling duurt voort
 Teveel afdelingsruis, storende medebewoners, herrie en drukte



Frustraties stapelen zich op
 Dementerenden kunnen moeilijk met tekortkomingen of tegenslagen omgaan

en reageren eerder basaal
een kleine gezellige living met gedoseerde prikkels

Adaption-coping model

(aanpassing en

verwerkingsmodel)




Mensen zoeken steeds opnieuw naar een evenwicht. Aan dementie is
NIETS te doen wel aan de MANIER waarop men omgaat met dementie.
De dem. kan ZELF iets op dit vlak.
Adaptieve taken bij dementie (ziektebeeld)
 Verwerking van eigen afhankelijkheid, invaliditeit (zich niet beter willen

voordoen dan men is)
 Een emotioneel evenwicht nastreven
 Een positief zelfbeeld nastreven
 Zich klaarmaken voor een onzekere toekomst


Adaptieve taken door institutionalisering
 Omgaan met vreemde omgeving en benadering
 Relatie nastreven bij de verpleging/verzorging
 Nieuwe sociale relaties (medebewoners) aanknopen



Verdedigingsmechanismen (coping) die dementerenden
gebruiken
 Controlestrategieën zoals „intellectutalization‟, „bepaalde

obssessieve mechanismen‟
 Strategieën om dementie uit het bewustzijn te houden
(ontkenning, rationalisering, projectie)
 Probleemgeoriënteerde mechanismen (zoeken naar relevante
informatie, aanpassing van aspiratieniveau, …
 Emotiegerichte mechanismen (de ernst bagatelliseren, gedrag
vermijden, zich distancieren van eigen gedrag, drankgebruik,
uitdrukken van angst,…)

Dialectial framework (Bradford dementia group) –
Tom Kitwood



Constante (dialecticsche) interactie tussen ziektebeeld
en socio-psychologische processen.



Dementie begrijpen= P+L+G+NS+O
Wat hebben dementerenden nodig:









Comfort (angst wegnemen, pijn verminderen, …)
Attachment (nabijheid)
Inclusion (leven in een gemeenschap van „face to face contacts‟)
Identity (weten wie men is: cognitie en gevoelens)
Occupation (betrokken worden in het proces van het leven – verveling, apathie als
tegendeel)

Schadelijke omgang: niet door onverschilligheid maar door niet uit
te gaan van de persoon maar van de ziekte: Tom Kitwood



Trukjes toepassen om iets gedaan te krijgen of gedrag te stoppen



Intimideren („met u is er altijd iets‟ – „als u nu niet meegaat dan….‟
Handelingen overnemen: „„je wil zeker gaan slapen‟
Het tempo niet aanpassen
Initiatieven afkappen of onderbreken „een plantje wegnemen waaraan wordt geplukt,

(manipuleren of misleiden: „een verkeerd telefoonnummer draaien)
 Gevoelens ontkennen (invalidation): „ik ben zo alleen‟ – de vp: „maar neen: kijk
eens wie er nog hier is‟
 Beschuldigen: „waar mag ik gaan zitten – u weet best dat er alle plaatsen vrij zijn‟




plots het gesprek afbreken omdat het te lang duurt‟



Straffen (onthouden van aandacht)
Uitmaken wat „goed‟ of „slecht‟ is voor iemand
Ignoring „doen alsof de dementerende niet aanwezig is‟



Geen keuzes voorleggen




(Geen) keuzes voorleggen








Stelt u deze vragen???
Wilt u zich aankleden of wilt u nog blijven liggen?
Vindt u de temperatuur van het water zo goed, of wilt u het
warmer of kouder?
Wilt u uw gezicht met of zonder zeep wassen?
Welke blouse wilt u aan?
Wilt u de t.v. aan of de radio?
Moet ik uw boterhammen snijden?

Een eerste samenvatting

Kwaliteit van leven ?!
Biomedische karakteristieken
(pathologie, aandoeningen, letsels)
Sociale kenmerken

(opleiding, inkomen, gezondheid)
Functionele
stoornissen

Beperkingen

KWALITEIT VAN LEVEN
(welbevinden, autonomie)

Contextuele kenmerken
(netwerk, leefvorm, buurt)
Psychologische karakteristieken
(competentie, controle)

Zorgfilosofie, zoals elk mens heeft een dementerende:







behoefte aan respect
nood aan bevestigende sociale relaties (affectie krijgen en kunnen
geven), nood aan een veilige haven, intimiteit en verbondenheid
behoefte aan „controle‟ over situaties - veiligheid
Nood aan autonomie (dat meer is dan keuzen aanbieden)
Gevoel van succes ervaren/positief zelfbeeld (self esteem)
 Contrast „zich tot last weten van anderen‟



Een zinvolle bijdrage leveren (zelfactualisatie)



Het gedrag van een dementerende heeft een betekenis
meaningless reptitions)

(no

Niets menselijk is de dementerend vreemd

Het doel van elke interventies is steeds de handhaving of verbetering van
de levenskwaliteit (van de dem. en zijn naasten)









Benutting van functionele mogelijkheden
Compensatie van beperkingen
Behoud van autonomie, eigenheid en waardigheid
Beperking van de gevolgen van bijkomende somatische aandoeningen
en gedragsontregelingen
Versterking van de communicatiemogelijkheden en behoud van sociaal
contact
Versterking van het gevoel van veiligheid
Benutting van de mogelijkheid om (nog) te genieten
Acceptatie van de ziekte en steun bij het zoeken van manieren om er
mee om te gaan

De algemene denkkaders concreet

Stressfactoren
Moeheid, veranderingen in de zorgverlener, omgeving, eisen die de mogelijkheden
overschrijden, overstelpende stimuli, pijn, verlieservaring, verstoorde emotionele
evenwichtsbalans, onzekere toekomst, …

Gedrag dat positief werkt
Een veilige omgeving aanbieden, accepteren hoe de dementerende de wereld
beleeft, stimuleren van de zintuigen, warme zorg (parent-fixation), gevoelens
erkennen, …

Psyschosociale interventies en
omgangsmethodieken












Muziektherapie
Warme zorg
Genormaliseerd wonen
Snoezelen
Mediatieve therapie
Sturende of structurerende
omgang
Passiviteiten van het
dagelijkse leven
Activiteitengroep
Aromatherapie











ROT
Reminisceren
Psychomotorische therapie
Life review
Psycho-educatie
Systeemtherapie
Gedragstherapie
Belevingsgerichte omgang
validation

Belevingsgericht

Gedragsgericht

Cognitief gericht

Stimuli gericht

Validation

Gedragstherapie

ROT

Muziektherapie

Reminiscentie

Systeemtherapie

Vaardigheidstraining

Aromatherapie

Warme zorg

Activiteitentherapie
Bright lighttherapie

 “Het onderzoek naar psychosociale interventies verkeert in

een opbouwfase met alle methodologische zwakheden van
dien. De onderzoekspopulaties zijn dikwijls te klein, niet
homogeen of slordig gedefinieerd. Het ontbreken van
controlegroepen verhindert een objectief oordeel….. Doch
… op grond van positieve effecten die op onderdelen van
bepaalde onderzoeken bij sommige patiënten zijn
gevonden, overheerst de opvatting dat deze methoden de
kwaliteit van het leven positief kunnen beïnvloeden”
(Nationale Gezondheidsraad – Advies Dementie – 2003)

 Er is geen benaderingswijze met universele waarde. Elke

omgangsvorm bevat bruikbare bouwstenen voor de
omgang. Het succes van de interventies hangt af van de
juiste timing en de sensitiviteit van de experimenterende
beoefenaars. Onder de juiste omstandigheden kan het
welbevinden gestimuleerd worden wat nog niet betekent
dat de „globale conditie‟ verbetert.
(Caregeving in dementia, 1- 132)

We moeten een reeks van interventies voor ogen hebben, kleine
veranderingen betrachten, de behoeften van de dementerende
als uitgangspunt nemen, zijn sterke en zwakke punten
verdisconteren in onze omgangsvorm.

(Caregeving in dementia, 1- 132)

Prudentie en improvisatie




Trial and error: een praktisch inzicht hoe nu best te
handelen – het oordeel is niet gebaseerd op –
evidence based- verpleegkundige of
psychogeriatrische theorieën;
Improvisatie: op vele ogenblikken zet de persoon
met dementie ons NU voor een feit en moet er
direct gehandeld worden zonder al te veel
nadenken !!

REALITEITSORIENTEREND
TRAINEN

Ik wil naar huis, de kinderen wachten
Verwardheid in tijd en ruimte
« Ontstaan van twee werelden: die van dementerende en die van ons »
Steeds weer vragen: „wat er moet gebeuren‟ , verandering van ruimte brengt ontrust mee: „waar zijn we?‟,
drang om naar huis te willen: veiligheid.
Voortschrijdend tijdsverlies brengt schaamte (ik wordt kinds) en onrust mee

INSPELEN OP DE REALITEIT:
Informatie aanreiken, tijd en
ruimte structureren:
overzichtelijk en
voorspelbaar maken
geheugensteuntjes;

MEEGAAN MET HET GEVOEL,
DE BELEVING:
Niet de inhoud (wat) maar de
betekenis van de
woorden/daden is belangrijk;
trachten in te voelen. Het
verleden als toevluchtsoord.

„Je bent hier thuis: kijk, hier zijn uw meubeltjes‟

„REALITEITSORIENTEREND WERKEN‟




Voortdurend en herhaaldelijk aanbieden van juiste en
realistische informatie
Systematisch corrigeren van verkeerde uitspraken
Stimuleren van zelfstandigheid

Strategie van
„geen
aandacht schenken aan fouten en onvolkomenheden‟

Terug naar de realiteit
• Trachten in de realiteit terug te brengen: door herhaling, geheugentraining: „Je
bent hier in het rusthuis‟, „Zeg eens: hoe heten uw kinderen‟, …..
• Voortdurend en herhaaldelijk aanbieden van juiste en realistische informatie
• Systematisch corrigeren van verkeerde uitspraken
• Stimuleren van zelfstandigheid
• De dementerende heeft in de beginfase nog een beperkt leerpotentieel:
trainingsprogramma‟s zijn efficiënt (Cochrane database systematic
revieuw, 2000, 4/ DB 2000-6).

Individueel

In groep






Geheugentraining
Activiteiten gericht op
waarnemen, aandacht en
concentratie, zelfredzaamheid



Impulsen tot sociale contacten



De ontbijtgroep




Geheugensteuntjes (voor het raam staan als
men over het weer spreekt)
Voortdurend commentaar geven op wat er
gebeurt
Beloning van het goede gedrag, kleine
herhaalbare stappen
Goede visuele herkenbaarheid: eigen meubels,
foto‟s personeel, bordjes

Seizoensgebonden werken/inrichten

Voor een lichte vorm van dementie waarbij de werkelijkheid steeds meer ontglipt maar waarbij
de dementerende behoefte heeft om in die werkelijkheid te vertoeven.
Geen realiteits‟confrontatie‟ (uw ouders zijn al lang dood)– het beste criterium is de reactie van
de dementerende zelf

Inzichten
Wees relevant: stel u op de hoogte van wat van belang is voor de
dementerende
•Wees consequent: herhaal alles wat u zegt en zorg dat u consequent
bent, stem dit af met uw collega‟s
•Hanteer regelmaat en orde: houd de ritmes, gewoontes en
dagindeling aan waar de dementerende gewoon aan is
•Voorkom falen en ondersteun de eigenwaarde: breng iets bij in kleine
stappen: vermijd en examensfeer
•Corrigeer niet altijd: als dementerenden verward en angstig zijn heeft
het geen zin om te corrigeren (realiteitsconfrontatie)
•Wees tactvol: ga op een subtiele wijze om met fouten van de
dementerenden („dit is fout‟ of „ik meen dat u gisteren iets anders zij‟
•Gebruik één onderwerp per zin
•Gebruik geen dubbele ontkenningen (als u niet niet opschiet dan is er
straks geen koffie)
•Stukjes informatie aanbieden
•Instellen van een vast dag- en nachtritme




Spreek duidelijk en langzaam en hanteert meerdere zintuigen
Het belang van de omgeving:
 Sociale omgeving:
○ Prikkelarm- prikkelrijk. Vermijdt zoveel mogelijk omgevingsruis (de dementerende
kan geen meerdere prikkels tezamen verwerken)
○ De dementerende moet zelf kunnen kiezen (dus geen opgedrongen
instellingsmodel van „de ganse dag in de living‟)
 Temporale omgeving: het maakt wel uit of het maandag of dinsdag is (vb.

kalenderborden die niet worden bijgewerkt). Zondag wordt herkenbaar door
eucharistieviering, een borrelmoment.

„taping on the sense of humor‟
Gebruik van „kleine groepen‟ (geen grotere cafetaria-activiteiten)
Gebruik van „prompts‟ (levensstijl, geheugen,…) – niet iedereen in hetzelfde
activiteitenbad.
 De dementerende heeft in de beginfase nog een beperkt leerpotentieel:
trainingsprogramma‟s zijn efficiënt (Cochrane database systematic revieuw, 2000, 4/ DB




2000-6).

De dementerende vertelt iets dat niet juist
kan zijn

Corrigeren of beleven





Nooit „gelijk geven‟ (dit is iets anders dan begrijpend invoelen)
Correctie is „ooit‟ zinvol – indien tactisch
Gevoelens, onderliggende boodschap opnemen en beamen

VALIDATION

Je mist je thuis, zeker ?



De chaotische wereld van de matig dementerende is het uitgangspunt.





Wat betekent het voor een dementerende die op tijd wil zijn als hij op een gesloten deur stuit?
Wat betekent het voor een dementerende vrouw, die wacht op haar kinderen als het donker wordt
en zij nog niet gearriveerd zijn?

Niet de feiten maar de gevoelens, die altijd waar zijn, en in bijzonder de
„beleving‟ van deze gevoelens staan centraal


Het heeft geen zin te zeggen: „u moet niet verdrietig zijn‟ als iemand aan het huilen is

Sommige aspecten van de „validation-benadering‟ worden kritisch bevraagd
(het onverwerkte verleden wordt nu beleefd).
 Kennis en begrip van het (voorbije) leven is van primordiaal belang om „gericht‟
te kunnen inspelen op de emoties




Belang van een degelijke hetero-amnanese



Het tedere, milde empatische begrijpen: „zij heeft het zwaar‟.



„callibration‟: het met de ogen aftasten van de lichaamstaal van de
dementerende

Inzichten









Exploreren: vragen op een „niet bedreigende wijze‟ .
Vermijd de waarom-vraag. Ook „woord voor woord
reflecties‟ .
Oogcontact geeft de mogelijkheid tot echt contact
Aanraken: dementerenden vinden het doorgaans prettig
om aangeraakt te worden – het vormt een directe manier
van contactHerhalen: met dezelfde woorden en intonatie, met een
vragende of bevestigende toon. Hierdoor ontstaat
erkenning en volgen nieuwe woorden („Ik wil naar huis,
naar mijn kinderen‟, „naar uw huis in hasselt?‟)
Parafraseren: is essentie herhalen wat de ander zegt,
gebruik maken van dezelfde sleutelwoorden. De
dementerende kan zichzelf beleven als iemand die iets kan
uitdrukken







Benoemen van het gevoel: „je bent boos‟ „Ik zie tranen
op uw wangen‟ (de hulpverlener verwoordt de
onuitgesproken emotie die af te lezen is op het gelaat).
Leer open vragen stellen (die niet naar de feiten
vraagt): We zijn snel geneigd te vragen naar „HOE lang
bent u al hier, WAT heeft u vandaag gegeten, IS er nog
iemand op bezoek geweest‟  frustratie door niet altijd
te kunnen antwoorden.
Open vragen: „hoe vindt u het hier‟ / was het stoofvlees
lekker /
Spiegelen: dezelfde gebaren, woorden en gedragingen
aannemen

Spiegelen „Daar zitten we weer samen‟
Spiegel de lichaamsbewegingen, de
bewegingen van de handen en voeten,
de ademhaling, de wartaal en het
stemgebruik in een één tot één situatie.

Spiegelen is geen imiteren.
- onechtheid wordt snel doorpriktBreek het spiegelen af bij
signalen.

Contact leggen met
dementerenden die sterk in
zichzelf zijn gekeerd.

negatieve

Ik doe net als jou – je hoeft niet bang te zijn
(ik loop mee met u)
Spiegelen gebeurt vaak spontaan tussen mensen: de
vader klopt zijn schoenen af en het zoontje doet
hetzelfde.

Tegengewicht??
„Inleven in de gevoelens‟ betekent niet dat er
geen enkele vorm van tegengewicht meer
kan gegeven worden. Tegengewicht is het
begrenzen van het gedrag dat voor de
dementerende zelf destructief is en tot
isolement leidt. Tegengewicht heeft tot doel
dat de dementerende voelt dat er hier
iemand is die tegen hem op kan en die zijn
kracht respecteert zonder ervoor te wijken.
Positief gedrag wordt dan versterkt (Vanderkooi- 95)

Empatisch toewenden

„Hiervoor hebben wij geen
tijd‟

De opgave van het nooit eindigende werk
Werkdruk is verbonden met de ervaring van het „nooit klaar zijn‟
Verplicht om „kort‟ te zijn in de zorg / prioriteiten stellen
WIJ KUNNEN NIET ANDERS ……
 Uniformiseringsstrategie


Standaardisatie van de zorg: iedereen dezelfde behandeling

“die wil

altijd iets extra, maar dat pakt niet”
nadruk op tijd, tempo (collega‟s worden gecontroleerd op het feit of zij
dezelfde hoeveelheid werk uitoefenen)



Functionele opdeling van het werk

(verpleging, verzorging, logistiek)

 Vermijdingsstrategie (distantie-betrokkenheid)



Contacten worden beperkt, men is eerder bezig met „karweitjes‟
Bewoners krijgen het signaal van het personeel dat „zij het druk hebben‟

GEHEUGENTRAINING

Cognitieve status bij dementie
UITSLUITINGSCRITERIUM
Korte en lange termijn
geheugenstoornis

Storing van de executieve
hersenfuncties
planning, controle en
organisatie van het
werkgeheugen >

LEERVERMOGEN ??!!

Inzichten




Steeds minder info tegelijk kan worden afgedrukt
Zoveel mogelijk zintuigen tegelijk gebruiken
Herkennen gemakkelijker dan reproductie

 Verloren gaan van logische feitelijke ordeningen

 Tgv cognitieve achteruitgang meer reacties uit “pleasure







principle” ipv “reality principle” (meer gevoelsgeladen
reacties)
Behoefte aan verstandelijk ervaren blijft
Geheugen werkt niet enkel via cognitieve, maar ook via
gevoelsmatige sporen
Gevoelsmatige blijft langer dan cognitieve
Nieuwigheden onthouden kan soms nog via
gevoelsmatige geheugensporen



Goed geoefende hersenen hebben een restcapaciteit
(?!). Verbindingen tussen de hersencellen nemen toe
als de hersenen getraind worden (use it or lose it).

Lering uit „rattenonderzoek: „ „the clear conclusio is that exercise at
aerobic levels can affect brain vasculatere but not synaptic
connectivity to any great extent, while learning drives the formation
of synapses‟ (Ger. Biol.sc. 04-nr 9)
Baat het niet, schaden doet het ook niet.


„Factors such as lifestyle, education, occupation,
expertise and fitness have been found to influence the
trajectory of cognition from young to old adulthood. The
relationship between this factors is still open to
question‟

Het werkelijke onderliggende ziekteproces kan vanzelfsprekend niet worden
afgeremd.

BELEVINGSGERICHTE OMGANG
(warme zorg, maieutisch zorgconcept)
Als men uitgaat van gedesoriënteerdheid als een chronische toestand
waarin geen prikkel vanuit de buitenwereld een verbetering of
verslechtering kan brengen, dan kan zorg alleen bestaan uit
conserverende handelingen: voeden, eten, in en uit bed helpen,
kalmeren en reactiveren. Wanneer men daarentegen iemand met
dementie ziet als iemand die zich telkens opnieuw moet oriënteren in
de werkelijkheid, iemand die wijd openstaat voor invloeden uit de
omgeving, maar al die informatie niet kan inpassen in een zinvolle
structuur, dan krijgt de zorg vrijwel een therapeutisch karakter. Het
doel van de zorg wordt benoemd in termen van welzijn en is gericht
op het herstel van de relatie met de omgeving (Ilse Warners)

De beleving staat voorop
• Besefcontext
• Inleven in de dementerende
• Hij is niet verantwoordelijk voor zijn gedrag: gedrag is uiting van worsteling met
een beginnende aftakeling
• De verwerking van het controleverlies gebeurt schoksgewijs. Wat het ene
moment, wordt vermeden, ontkent of vergoelijkt kan op een ander moment
verdriet, vertwijfeling oproepen.

Het leven van een dementerende

Ervaring en beleving
reclining; 1

adl; 12

sleeping; 18
walking; 52

reclining
adl
sleeping
walking

Ervaring en beleving
Residents in nursing homes spent 83% of their time without social interaction
(Am. Journ. Ger. Soc, 9-2005).

“10 percent of their day socially engaged with others” - video opname
(Journal of dementia care, dec 2005)

-78% of all interactions were classed als TASK BASED – CARE
-Much care was taken in

SPEAK

silence: only one third of the contact time between staffand
residents involved verbal exchangers

- mantra

of dementia care is: „out of bed– wash–dress-feed–toilet-back to bed‟
Four comon stages to an episode of care:
-Opening: a brief greeting, a name, a touch;

-Signal of intent: a bald statement: „it‟s time for the toilet‟, „a question: “would you come with
me…‟
-Accomplishment of task: a series of directives: “stand up”, “well done”, …
-Closing: “that‟s it”

Inzichten
De zwarte pedagogie van het rusthuis
 Principe van retrogenese
 Angst als basisemotie


Zwarte pedagogie van de instellingen
Institutionaliserende omgeving








Afhankelijke mensen moeten zich noodgedwongen
inpassen in een systeem.
Verlies van bezittingen (eigen bezittingen hebben een eigen verhaal)
Contact met de buitenwereld is beperkt (het rusthuis als een gesloten wereld)
Alle dagen lijken op mekaar: slapen, eten, dutten, vieruurtje, slapen, eten, dutten,…
Vrijheid en privacy zijn beperkt
Uniformiteit in gebouw, inrichting
Er wordt voor u gedacht en gehandeld (u wordt aan tafel gebracht, het eten wordt
opgediend, u krijgt hulp bij het eten, u wordt terug naar de kamer gebracht).

Niets meer kunnen doen: „ik moet hier de tijd doden tot de tijd mij doodt”
Afwijkend gedrag wordt niet toegestaan
 Het rollenpatroon (de geholpene en de helpende)  zich schikken „ik zeg maar



niets‟




Tegenstellingen in optreden, handelen van hulpverleners
Verlies van vooruitzicht, toekomst  berusting, apathie

Een rusthuis: nog steeds een totaalinstituut?


(E. Goffman)

Een instituut is totaal omdat ze voorziet in de basisnoden
van de bewoner: voedsel, onderdak, warmte, ontspanning
 Gestandaardiseerde behandeling
 Ongeschreven regels
 De organisatie loopt geolied ook zonder de gebruiker maar iets

doet


De individualiteit gaat verloren in een plaats waar de hele
leefwereld wordt bepaalt

“Onze bewoners klagen zelden en
zijn best tevreden‟
HOSPITALISATIE ALS PROCES

Niet te snel zelfgenoegzaam zijn



Er was geen alternatieve situatie meer, dit verhoogt de tevredenheid
De andere bewoners zijn er net zo erg aan toe als jij (ze delen
hetzelfde lot)

Principe van retrogenese

Cognitieve ontwikkeling
Emotionele ontwikkeling
Psychomotorische ontwikkeling
Zintuigelijke ontwikkeling

Zelfzorg gaat in omgekeerde volgorde verloren zoals we ze ooit
hebben geleerd als kind

Lessen uit de ontwikkelingspsychologie

ERVARINGSGERICHT KLEUTERONDERWIJS

De juf is:

-Empathisch
-Stemt zich af (daalt af tot het)
-cognitieve niveau van haar kleuters
- emotionele belevingsniveau van haar kleuters
- werken met (zintuiglijke ervaringen)
De driejarige egocentrische
kleuter

Angst als basisemotie

Beginnende dementie: besef, angst voor de
toekomst door het verlies van autonomie en
een inzettende identiteitsafbrokkeling
 Matige dementie: verlatingsangst (niet meer
bewust waarover men angstig is, maar men
ervaart angst


Hoe omgaan met angst ??
Steun bieden (bij de pijnlijke gevoelens): actief
luisteren en reageren op gevoelens van verdriet, angst
– gevoelens delen: praat over beginnende dementie
 Houvast bieden: bij groeiend controleverlies slaat de
ontreddering toe: een chaostische wereld
 Actief contact maken bij geïsoleerde, verzonken
dementerenden (op een ogenblik dat zelfherkenning
en zelfervaring is weggevallen)
 Meegaan in de herinnering en betekenis trachten te
achterhalen


ZINTUIGACTIVERING


..\..\Mijn video's\massage en passief.VOB..\..



animatie snoezelen .
Relatie



De dementerende tegemoet treden via zijn zintuigen

Bij vergevorderde dementie is de dementerende doorgaans alleen nog
bereiken via zintuiglijke prikkels… aangeboden in en gedempte rustige sfeer.
 Selectief appel op horen, zien, voelen, proeven en ruiken.


 Aromatherapie en massages zijn heilzaam

Alleen het „moment van de ervaring‟ is belangrijk, het zich prettig voelen, de
ontspanning (verkramping, apathisch)
 Gedoseerde prikkels aanbieden
 Net zoals bij de validerende benadering accepteert de zorgverlener de
innerlijke leefwereld en is bereid om daarin mee te gaan
 Voorkomen van onderstimulatie (de ganse dag in een zetel)


Integratie in
de dagelijkse zorg

De snoezelkamer

Pro memori



De tast (lichamelijk contact, knuffelbeesten,



schelpenzand met anijsblokjes, een warme knuffel,
masseren met body lotion, voetbadje met etherische
oliën)
De smaak (hapjes nuttigen, zoete etenswaren)



De reuk (voedsel en keukengeuren, natuurlijke





geuren, verdamping van oliën in de palliatieve fase)
Het gehoor (klankstaven, muziek, zingen, samen
een „onze vader‟
Het zicht (ballonnen, veren, ventilator, vloeistofdia)

Belang van „meting‟
gelaatsexpressie, motorisch gedrag, lichaamshouding,
verbaal gedrag
„active‟ „passive‟ „null‟ „dozing‟ „unrelated‟

7 gelaatsuitdrukkingen
Geluk, droefheid, verrast, angst, afkeer
en geïnteresseerd, boosheid

Massage, relaxatie, aanraking

„Touch stress model and alzheimers‟, journ of ger. Nurs. 12-2004).

Touch is experienced not only physically as sensation, but also affectivily as
emotion and behavior. Because the nervous system functions holistically,
the interaction of touch affects the autonomic, reticular and limbic
systems, and thus profoundly affects the emotionel drives. Several
studies reported physical touch, eye contact, smiling and soft or
acceptable verbalization reduced anxiety and BPSD.

Thouch can provide a soothing effect under conditions of stress, on the other
hand: touch can increase anxiety with punitive actions when interpreted
as an invasion of personal space.

Intervention LAVENDER OIL
A 2% lavender oil aromatherapy stream was administered on the
ward for a two hour period alternated with placebo (water) every
other day for a total of ten treatment sessions.

ConclusionsLavender oil administered in an aroma stream shows
modest efficacy in the treatment of agitated behaviour in patients
with severe dementia (by 60% of the residents) -(International journal of
geriatric psychiatry, 2002,305)

Aromatherapy session seemed to improve the
quantity of interactions…. (journal of dementia care: dec 2005)
 belangrijker dan de methode is de mogelijkheden tot
communicatie

Passiviteiten van het dagelijkse
leven (comfortzorg)





voeding verzonken ik.
.wonden .
verzorging .
uitscheiding

Inzichten
Nog enkel comfort
Moeten we blijven sleutelen aan mensen omdat we het zelf zo moeilijk
vinden dat iemand er niet meer bij hoort, dat we hem/haar niet meer kunnen
bereiken zowel wij dat graag zouden willen.
HEB JIJ AANVAARD DAT
ER MENSEN ZIJN DIE NIET MEER GEACTIVEERD / BEREIKT KUNNEN
WORDEN??
 Voorkomen van negatieve gevolgen van sterk apathisch passief gedrag
(verkramping, verstijving en spasme van de spieren) bij diep verzonken
dementerenden
 Zeven gebieden: liggen, wassen, kleden, verschonen en verplaatsen –
samen met primaire activering
 Bij uitstek „multidisciplinair‟ / aandacht voor betrokkenheid familie


Liggen en zitten
Ernstig dementerenden liggen gemiddeld 16 uur of meer per dag in bed of in een
zetel. Alzo ontstaat er al vlug een lokale druk met pijn als gevolg. De enige
manier om te reageren is het tegenspannen van de spieren waardoor de
basisspierspanning overgaat naar een verhoogde spierspaning. Bij
aanhoudende druk en pijn neemt deze verhoogde spierspanning een vrij
constant patroon aan waardoor er een voorkeurshouding ontstaat. Dit kan op
zijn beurt aanleiding geven tot verstijving,vergroeiing en uiteindelijk een
contractuur. Dit betekent dat handzettingen op bestaande contracturen geen
invloed uitoefenen. Vandaar dat preventie zeer belangrijk is.
Binnen het toepassinggebied van de comfortzorg dient derhalve voor elke
dementerende een individueel lig- en zitprotocol worden uitgewerkt met
aandacht voor: vereiste zit- en lighulp, frequentie van wisselhouding,
ondersteuning van het ganse lichaam.
Aandacht voor comfort en affectief contact zijn twee onafscheidelijke begrippen.







De helft van de Alzheimerpatiënten verliezen de mogelijkheid om
onafhankelijk te stappen na ongeveer zeven jaar sinds de
beginsymptomen.
Een volledige immobilisatie door bedrust zorgt voor een verlies van
spierkracht van ongeveer drie procent per dag
Immobiliteit is geassocieerd met drukletsels, pneumonia (elke dag
extra in bed geeft een risico extra van 10%) ,ondervoeding, incontinentie,
infecties (x 6) en sterfte (enhancing the quality of life, p. 10)


bedtijd is verbonden aan bestaffingsniveau
(J.Am. Ger. Soc, juni 04)

Reminiscentie

Inzichten


Ophalen van prettige herinneringen
 Opmaken van balans is niet het doel



Aanbieden van (aanwezige) triggers
 Het eerste lief, het huwelijk

 De troep, het werk
 De gewoonten van vroeger

Pas op:
 onverwerkte gebeurtenissen kunnen worden gereactiveerd
 Dementerenden kunnen vroegere ervaringen verwarren met de

huidige realiteit

Ook nog
Muziek
 Massage
 Psycho-motorische therapie
 Psychotherapie


Zie teksten

Muziek

http://www.vanhemertprodukties.nl/avi/Muziektherapie%202.wmv

Relaxatiemuziek tijdens maaltijden
(Journ of Ger nurs, 12-2005)
Het afspelen van zachte melodieën zonder al
te grote temposchommelingen
verwindert agitatie tijden het
maaltijdgebeuren (spitting, cursing)

ZINGEN TIJDENS DE ZORG HEEFT
GUNSTIG EFFECT
(Matig) dementerenden zijn minder
geagiteerd en begrijpen zorghandelingen
beter als verzorgenden zingen tijdens de zorg
of als er zachte achtergrondmuziek wordt
gespeeld.
International psychogeriatrics, book abstracts
2003

Individuele muziekgebruik
(Journ of Ger. Nurs, 6-2005)

Goed geselecteerde muziek stimuleert „the
remote memory‟. Lang nadat dementerenden
hun spraakvermogens hebben verloren.
In de kamer wordt een poster opgehangen die
de muziekvoorkeur aangeeft. De voorziening
heeft een waaier van muziekkeuzen waaruit
kan geput worden.
Familie kan informatie toeleveren.
Gebruik van hoofdtelefoon

Geen eenduidige verminderen agitatie

Enkele concrete toepassingen
Zorg die wordt geweerd en een bad tot een
aangenaam gebeuren maken (volgens
comfortzorg)
 Moeilijk eten


Dementerenden „weren‟ zorg… wat nu?
mogelijk signaal voor comfortzorg!!






Zich afwenden, duwen, vastgrijpen, roepen en tieren,
zeggen.
Is deze zorg nodig?
Is deze zorg NU nodig?
Wat voelt de dementerende ?
Is mij aanpak aangepast aan deze gevoelens






slaan, neen

Vraag ik dingen die mogelijk stress veroorzaken?
Vlieg ik door de zorg „hoe sneller wij er vanaf zijn hoe beter?‟
Veroorzaak ik misschien onbewust pijn?
Welke verbale en niet-verbale communicatie gebruik ik?
Heb ik de dementerende misschien onaangekondigd aangeraakt
(bedreiging)?

Maak „een bad‟ tot een aangename ervaring
Afweerspanning tijdens het baden wordt
veroorzaakt door een interactie tussen
cognitieve disfunctie (neuroregulatory dysfunction in the
frontal cortex, amygdala and related areas of the brains), fysische
condities (geluid, koude, handelingen van de hulpverleners:
taakgeoriënteerd handelen, onpersoonlijk handelen, te snel handelen en
in de nabijheid komen),

en niet voldane behoeften.

(J. Am. Ger. Soc, 11-04)

 Confusion, pain, embarrassemt and fear (Journ of ger. Nurs, 11-2002)

Maak „een bad‟ tot een aangename ervaring











Is de kamer warm? (als hulpverlener heeft u kleren aan – de dementerende niet)
Gebruik zacht licht (demp sterk licht)
Reduceer het geluidsniveau – zet muziek op die de dementerende graag hoort
Is het water op temperatuur (is het bad reeds volgelopen als de dementerende binnenkomt)
Leg uit „wat‟ u gaat doen
Bedek de bewoner met een warme handdoek nadat deze is uitgekleed
Gebruik een lekker ruikende zeep
Gebruik mogelijk een extra warmtebron als de bewoner uit het bad komt
Laat hem nog even nagenieten – bedek hem met de warme badhanddoek
LIEVER EEN RUSTIG BAD OM DE VIERTIEN DAGEN DAN
EEN WEKELIJKS RUSH-BAD

Caregiver behaviors that precede assaults include confrontational
communication, invalidation of residents feeling, failure to prepare a
resident for a task, disrespectful speech and a hurried pace of the bath.
Assaults ar particularly likely to occur when caregivers spray water on a
resident without letting the invidual know in advance or when they touch
resident‟s feet, axilla or perineum (Journ. Of ger. Nurs, 9-2004)

Veranderingen in het eetgedrag


Een voorbeeld van „meerdere inzichten en interventies‟

Verminderde voedselinname (63%)

 reflexmatig bijten, zuigen op bestek
○ apraxie
 eten in wangzakken blijven ronddraaien,…
 Mond stijf houden, wegdraaien, uitspugen, vertraagd slikken, open mond
 Slikstoornissen (14%)
○ Neurologische oorzaak
○ Spruw, stomatis


Toegenomen voedselinname –hyperfagie- (26 tot 39%)
 Eten van niet-eetbare voorwerpen, eten van feces
○ Agnosie
○ Afwezigheid van walging
 voortdurend op zoek naar eetbare dingen



Verandering in de voedselkeuze
 Uitgesproken voorkeur voor zoet etenswaren



Verandering in de stijl van het eten (13 tot 25%)
 Bestanddelen door mekaar mengen, niet willen eten als het eten wordt

opgediend,
 verkeerd bestek gebruiken
○ Apraxie en agnosie



Slikproblemen
 Logopedist en ergo maakt analyse voor vz
○ Zachte massage van de kaken
○ Goed zitten (niet hangen)
○ Aangepaste materialen



Verminderde voedselinname
 Diëtiste maakte anamnese van voorkeuren
○ Spreiding van maaltijden (microgolf op elke afdeling)
 Calorische waarde van inname in kaart brengen



Werken met vaste verzorgende(n)
 Werken op ooghoogte
 Geven van verbale aanwijzingen en positieve bekrachtiging





Omgevingsruis maximaal uitsluiten (etenskarren die rondrijden,….)
Gebruik van zachte muziek
En… niet iedereen moet binnen de tijdsspanne van een uur gegeten hebben.

Een leerproces
OBSERVATIE

MOGELIJKE
EMOTIONELE
BETEKENISSEN

BEGELEIDING

Sommige bewoners eten

Nood aan sociaal contact

In leefruimte onbijtbuffet

graag in rustig gezelschap

Erbij willen horen

Sommigen irriteren zich

Drukte ontlopen

Aandacht voor belang van

aan medebewoners: ze
staan op en lopen weg

Het middagmaal is niet

de plaats aan de tafel
Ontbijt op de kamer

herkenbaar genoeg

Een tussendoortje


Poppen gebruiken: „staat‟ dit ?

RESPECT ZORGKADER
R
E
S
P
E
C
T

Ruimtelijk ervaren
Eigenheid (h)erkennen
Samen doen / stimuleren
WELZIJN
Plezier beleven
Eenduidig empathisch toewende
Communicatie en comfort cultiveren
Toestand evalueren

RESPECT ZORGKADER
Eigenheid (h)erkennen

Het belang van het individuele levensverhaal: vb.
keuzemogelijkheid blijft tussen livingbetrokkenheid of
verblijf in de kamer

Samen doen / stimuleren

De mens wil niet geleefd worden: belang van initiatief
kunnen nemen, bijdrage aan het geheel leveren – de
living als activiteitspool  zinloosheid

Plezier beleven

Het leven is pas de moeite waard om geleefd te
worden als er ook een portie plezier, vermaak,
ontspanning is  verveling, de tijd doden

Eenduidig empathisch toewenden

Belang van warme zorgverleners die op een
eenduidige wijze de bewoner tegemoet treden.

Communicatie en comfort
cultiveren

De mens is een sociaal wezen: de kwaliteit van onze
relatie met de bewoners: „uw haar zit goed‟ – omgaan
met éénrichtingsverkeer

Toestand evalueren

Regelmatige herijking van ons handelen

Op zoek naar welzijn
Een „kader - geen model:
een gids voor goede praktijk






Geen innovatieve inzichten, mogelijk zelfs
banaal „Dit doen wij toch, (niet) !!‟
Aandachtspunten, ideaaltypisch
Appellerend karakter
Werkwoordelijke facetten
Concreter dan een missie (met doorgaans een
hoog copiergehalte)

Evenwichten bewandelen
De psycho-geriatrie en zijn perspectieven!!
•Tussen gezamenlijk (living)leven en privacy
•Tussen vrijheid en bescherming

•Tussen categoriaal en gemengd samenwonen
•Tussen realiteitsoriëntatie en realiteitsconfrontatie
•Tussen zinvolle uitdagingen en voorhanden mogelijkheden

•Tussen ingrijpen en laten bedijen
•Tussen distantie en betrokkenheid

Ruimtelijk ervaren
•De wijze waarop de omgeving, de directe anderen (verschillend)
reageren op het eigen-aard-ige gedrag van de dementerende bepaalt
hun “WELZIJN”

•Een kleiner wordende grillige en onbetrouwbare omgeving, de impact
van desoriëntatie: angst, agitatie, dwalen, hallucinaties
• Het rusthuis als geïnstitutionaliseerde omgeving met een vrij strakke
dagindeling, leefregels, beperkte privacy  het verdwijnen van vaste
oriëntatiepunten ; de confrontatie met vreemde personen

Een dementerende is gezien zijn geringe cognitieve en
lichamelijke (in)competentie meer gevoelig voor de
omgeving.

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS:
ENVIRONMENTAL CAUSES
•

Life stressor (eg, death of a spouse or other family member)

•

Change to daylight savings time or travel across time zones

•

New routine, new caregivers, or new roommate

•

Overstimulation (eg, too much noise, crowded rooms, close
contact with too many people)

•

Understimulation (eg, relative absence of people, spending
much time alone, use of television as a companion)

•

Disruptive behavior of other patients
Slide 130

Voor het beleid
 Grootte van de afdeling, ruimtelijk ontwerp
Organisatie

van diensten (vb. spreiding van middagmaal om

drukte te voorkomen)

Wijze waarop „gedragsmoeilijke dementerenden‟ worden

opgevangen (gezien hun impact om medebewoners)
 De verrijkte omgeving voor ernstig dementerenden
…

Aspect “Sociale dichtheid”
Beklemming van:
• Een te drukke omgeving waaraan men zich niet zelfstandig kan
onttrekken
•Dicht op mekaar leven (ruimtelijk ontwerp, schaalgrootte afdeling)
Te veel

PRIKKELS + GEEN CONTROLE  STRESS, AGRESSIE, ONVEILIG
Te weinig

Aspect “Samen eenzaam”
• het rusthuis als een vorm van collectief samenwonen van mensen
die psychologisch weinig voor mekaar betekenen
 het samenbrengen van mensen is nog geen sociaal gebeuren
(beperkte interactie, passiviteit)  contact moet geïnitieerd en
gefaciliteerd worden)

Familiale maaltijden: een concreet voorbeeld van
ruimtelijke vormgeving
(journ. Of ger. Nurs. 9-2002)

Mealtimes atmosphere have an important impact on mealtime outcomes for
the residents. The practice removes opportunities to select foods, choose
portion sizes, serve onself, pass serving bowls to others and engage in the
social interactions.
 The use of serving dishes in place of prepared plates, results in
improvements in communication and eating skills. When prepared plates
were replaced by family style meals the mean percent of tasks in which
residents participated increased to 24% and dropped to 6% when prepared
plates were reintroduced.

Pro memori
Privacy in de zorg
 Toepassing vrijheidsbelemmerende
maatregelen
 Sociale inclusie


Het ondergaan van een omgeving –
waaruit men liefst zou ontsnappen

Eigenheid (h)erkennen
Het belang van het persoonlijke levensverhaal, de individualiteit
(intelligentie, erfelijke aanleg, temperament, vaardigheden, karakter)
• Het „heden‟ kennen vanuit het verleden
•Premorbide fysische en psychische kenmerken blijven aanwezig
•Teruggrijpen op verwerkingsmechanismen die stammen uit het
verleden
•Is dit realistisch ?? En de persoonsontluistering dan ? , de
persoonlijkheidsveranderingen, de in zichzelf gekeerde verzonken
niet bereikbare dementerende ?

Een ethisch appel: „De gids en de reisgenoten‟

Aspect “Omgaan met identiteitsverlies”
Dementie begrijpen, niet alleen als een neuropathologische aandoening
maar ook als een proces van coping, verwerking

Aspect “Sociale identiteit”
Het belang van de sociale rol

De contrastervaring
Gelijke monniken, gelijke kappen: standaardisatie en uniformisering:
de opgave van het nooit eindigende werk: „Wij kunnen niet anders‟
Doen alsof de dementerende niet aanwezig is, baby-talk

Op de werkvloer
 Aandacht voor de sociaal-emotionele impact van een

tanende gezondheid en een verminderde psychische
elasticiteit (zingevingsvragen, uitzicht op de dood, verlies van
belangrijke derden, toenemende afhankelijkheid, verlies van vitaliteit)

Een behoedzame individuele aanpak: wat heeft de

dementerende meegemaakt, hoe was zijn temperament,
hoe heeft hij geleefd, hoe ging hij om met verlies en
lijden, welke vaardigheden kenmerken hem, ………
 Impact van sociale rollen, status

Samen doen
• De mens wil niet geleefd worden – het belang van autonomie –
zelfs bij sterk gewijzigde aspiraties van hoogbejaarden
•Initiatief nemen: met „plannen en doen‟ – „zin beleven‟
•Bijdrage leven (aan een geheel), iets betekenen voor anderen
 behoefte aan bevestiging, waardering, …

Is dit niet enkel voor een filosofisch discour ?
Storing van de executieve functies maakt elke betekenisvolle actie
moeilijk, dementerenden komen moeilijk zelf tot actie, hun leven
speelt zich op primair niveau af, faalangst en apathie zijn
veelvoorkomende gedragingen, …

De contrastervaring
Bevoogdende en (goed bedoelde) betuttellende zorg
Ontmoediging, handelingen onderdrukken, informatie aanbieden aan een
niet aangepast tempo, forceren (kom, we gaan nu naar bed),
verkleuteren, bewust onmondig maken


Persoonlijke controle en functionele performantie in het
bejaardentehuis
A. Marcoen, KUL, Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie, okt 2006

“ Het blijkt dat in het bejaardentehuis nog in grote mate, ongeacht de
behoeften en wensen van ouderen, een zorgpakket wordt aangeboden
waar de oudere zelf weinig of geen controle over heeft. Er is sprake van
overcompensatie omdat er onnodige en ongewenste hulp wordt geboden
die verder reikt dan het reëel verlies. Dit alles werkt de detoriatie in de
hand. Door het principe “rust roest” worden de bewoners
gehomogeniseerd op het vlak van de functionele capaciteit”

Effects of Disease Severity on Impairment of ADL in Patients With AD

Mild AD
(GDS 3)

Moderate AD
(GDS 4)

Severe AD
(GDS 5 or 6)

70

60
50
40
30
20

Adapted from Grossberg, 1999.

More impairment

Mean PDS Score

80

Op de werkvloer
 Belang van zelfrealisatie door controle over simpele

dagelijkse levenshandelingen
Een risicoloos en (zo) falingsvrij mogelijk aanbod
uitwerken
De dementerende over een „dood punt‟ heen helpen/ in
gang zetten /bemoedigen bij het afmaken van iets
…

Voor het beleid
Wordt er gewerkt aan een cultuur waarin de
dementerende zeggingschap krijgt over deze
persoonlijke elementen die belangrijk zijn voor het
welbevinden ?

Jonge dame, ik vocht in
twee wereldoorlogen,
overleefde drie vrouwen en
jij komt me vertellen dat het
tijd is om naar bed te gaan.

Plezier beleven
• Nursing home residents have nothing to do during 60 to 80% of their
waking hours (j.g.n. 10-2002). During this time of boredom and inactivity
disturbing behavior occur.
•Moeten wij ons daar mee bezighouden? Is er in de zorg niets
belangrijker?
•De mens is een homo ludens: „hij kan genieten‟: wat zou het leven
waard zijn zonder een portie plezier, vermaak en ontspanning.

Deze basiswetenschap geldt ook voor een (zelfs ernstig)
dementerende, niettegenstaande de omslag van de wereld van het
„doen‟ naar de wereld van het „zijn‟. Het perspectief is echter
aangepast:
Momentaan genieten van kleine dingen
Succesvol handelen zonder eindresultaat: „SAMEN
VERWIJLEN‟. Aandachtig voor subtiele signalen van
welbevinden: een warme glimlach, een zachte handgreep, de
ontlasting bij een heerlijk relaxatiebad

De contrastervaring
Ik moet de tijd doden dat de tijd mij dood / Als alle dagen op
mekaar lijken: verveling, routine, eentonigheid

Op de werkvloer
 De uitdaging van een PPZ-plan
Het warm water niet langer uitvinden: voorhanden

methodieken via „trial and error‟ proberen
Aangepast aan de mogelijkheden: „Als wij niet samen kunnen
zingen, dan zingen wij tot hun‟

 Individuals are more likely to engage in activities

compatible with their style of interest or personality traits
of extraversion and opennness and functional level (jour. Of
ger. Nurs. 10-2002)
- DUS GEEN INTRAVERTE PERSONEN IN GROEPSVERBAND

Voor het beleid
 Einde van de dwang van het hygiënisme !!
Aanbod of vraaggestuurde animatie

Maak u maar niet ongerust,
we zullen u snel wassen zodat
u op tijd bent voor uw
snoezelactiviteit

Eénduidig empathisch toewenden
De contrastervaring
Eeltvorming in de zorg (vb. mijn koffie is koud)
•Eenduidig: consistent en consequent (iedereen dezelfde omgang)
•Empathisch toewenden: initiatief ligt bij

U

Op de werkvloer
 De valkuil van attractiviteit
 De mens kan pas goed verzorgen als hij zelf goed

verzorgd wordt ….

Communicatie en comfort
cultiveren
•De mens is bij uitstek een sociaal wezen die zich in verbonden
ontwikkeld

• In de omgang met dementerenden is de kwantiteit en de kwaliteit
van de interpersoonlijke relaties en de communicatie eerder beperkt,
triviaal en stereotyp
• vanuit het oogpunt van de dementerende: cognitieve
disfuncties, afasie, verzonken wereld, geen boeiend
levensverhaal meer
• vanuit het oogpunt van de verzorgende: haalbaarheid
(werkdruk), sensitiviteit die dagelijks moet opgebracht worden,
problemen moeten steeds opnieuw opgelost worden,
éénrichtingsverkeer

Communicatie met (op het eerste
zicht) communicatielozen

HET ONVERMOGEN OM CONTACT TE MAKEN

Geen wederkerigheid in de relatie

Creatieve energie om zich steeds opnieuw af te stemmen
verdampt geleidelijk.

Vaak verlangen wij van onszelf meer
oplossingen dan de dementerende die
ons aanklampt. Zij kijken, met alle
respect, niet verder dan hun neus lang is,
en wat zien zij: „Jou‟

De contrastervaring
Banale, inhoudsloze communicatie
Uw haar zit goed, Hebben we al gegeten, aandacht weigeren.

Op de werkvloer
De taal van de aanraking, de tederheid: welke

voorbeeld geeft de directie ??
Een kwaliteitsvolle communicatie: aansluiting trachten
te vinden bij de belevingswereld van de dementerende
….

Voor het beleid
Moeilijk gedrag (liever: eigen-aard-ig gedrag) is ook

communicatie (een vorm van representatie)
hoe

wordt het team hier ondersteund?
 Inzet van bepaalde personeelscategorieën (luxe of
noodzaak)
 Categoriale of gemengde afdelingen

Wordt „dementie‟ bespreekbaar gesteld voor de

bewoner en zijn familie?
…

Toestand evalueren
Progressieve karakter van dementie vergt een
regelmatige beoordeling van de medische,
psychologische en sociale noden;

 Aandachtig voor misidentificatie (delerium, depressie,
nutrionele tekorten  behandelbare oorzaken
Onderscheiden vormen van dementie zijn
geassocieerd met veranderingen in verschillende
corticale en subcorticale hersengebieden zodat er
karakteristieke (gedrags)profielen optreden: kennis is
noodzakelijk voor gerichte actie

Wordt elke dementerende in uw rusthuis – en
beantwoordt met „en dit blijkt uit‟…









Erkend als een unieke persoonlijkheid?
Betrokken bij belangrijke keuzen die hem
aanbelangen?
Een zinvol leven aangeboden waarbij hij zich
kan uitleven in vertrouwde en haalbare
activiteiten?
Veelvuldige momenten van plezier en
ontspanning aangeboden?
Erkend in zijn zintuiglijke behoeften?
……

