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KENNISATELIER ARCHIPEL
ARCHIPEL IS EEN PRAKTIJKGERICHTE ‘WERKPLAATS’ WAAR DE TOEPASBAARHEID EN DIRECTE VERTALING VAN NIEUWE PSYCHO-GERIATRISCHE
OMGANGSVORMEN EN METHODIEKEN CENTRAAL STAAN. HET ATELIER WIL BIJDRAGEN TOT EEN KENNISVERTALING

VAN VOORHANDEN

WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN EN BENADERINGSWIJZEN MET HET OOG OP EEN IMPLEMENTATIE OP DE WERKVLOER WAARBIJ ER REKENING WORDT
GEHOUDEN MET DE PRAGMATIEK VAN DE DAGELIJKSE REALITEIT IN WOON– EN ZORGCENTRA.

Archipel heeft een ‘psychogeriatrische insteek’. De issues worden bekomen door
literatuurstudie, door observaties binnen eigen voorzieningen, door analyse van
binnen gekomen opmerkingen, door deelname aan externe vorming, maar
ook door grensoverschrijdende uitwisseling van ervaring, kennis en ideeën met
‘best of class voorzieningen’.

Zorgverleners behoeven de nodige kennis en inzicht om een antwoord te
kunnen geven op de vele prangende dagelijkse vragen: gewoon een beetje lief
zijn is niet voldoende. Archipel staat dus niet voor puur getheoretiseer maar
wel voor ‘wroeten’ met een dagelijkse werkelijkheid in een woon- en
zorgcentrum waarbij verschillende aspecten op mekaar inwerken: een beperkt
middenkader, een equipe die te sterk wordt opgeslorpt waardoor er voor
zorgverdieping/-verbreding weinig ruimte overblijft, de te sterke theoretische
inslag van vele zorgconcepten waardoor de vertaalslag naar de dagelijkse
praktijk niet voor de hand ligt.

De kenniscreatie binnen Archipel is derhalve een samenspel van zowel stille
kennis (ervaringskennis, feedback van gebruikers, praktijkkennis) als meer
geformaliseerde kennis (professionele kennis, wetenschappelijke kennis). Het
kennisatelier kan een ‘methodiek, omgangs- of begeleidingsvorm’ experimenteel
introduceren of een ziektebeeld als aandachtsgebied nemen. Bij zorgverdieping
worden bestaande zorginhoudelijke methode/handelwijze uitgediept zodat deze
beter aansluiten bij de behoeften en wensen van personen met dementie. Bij
zorgverbreding worden nieuwe zorgaspecten/domeinen/issues in de courante
werking uitgediept.

Kortom, wij onderschrijven het belang van evidence based onderzoek en
erkennen dat inzichten op basis van intuïtie geen basis kunnen vormen voor
fundamentele uitspraken. Maar tezelfdertijd zien wij de beperking. Er is
immers de vaststelling dat veel onderzoek vertrekt van premissen en
randvoorwaarden die nauwelijks aanwezig zijn in de praktijk. Wat baat het dan
inzichten te verwerven die nauwelijks implementeerbaar zijn.
Het
kennisatelier wil prikkelen en realistische perspectieven aanreiken die inspirerend
eerder dan frustrerend werken: 'dit is niet haalbaar'. Wij nuanceren dus de
doctrine van het evidence based denken voor de psychogeriatrie. Wat baat het
een belangrijk inzicht te verwerven als de lezer het inzicht niet (kan) toepassen.
Fundamenteler is de opmerking dat de meeste interventies en methodieken
individueel moeten vertaald worden. Er is wellicht geen enkele eenduidige
methodiek die voor elke PMD (persoon met dementie) geldt: steeds moet de
cognitieve, lichamelijke en psychische achtergrond verdisconteerd worden, de
persoonlijke interesses en voorkeuren. ”Eén oplossing voor allen” is niet van
toepassing in de psychogeriatrische zorg.
de zorggroep Begralim (www.begralim.be)

VOORBIJ DE EVIDENCE BASED DOCTRINE
Het kennisatelier heeft geen ambitie om evidence based onderzoek uit te voeren,
dit overstijgt de mogelijkheden van het kennisatelier en gaat voorbij aan het
praktijkgerichte opzet. Om deze redenen hanteren wij dus ook geen naamgeving
in de trend van ‘kennis- of expertisecentrum’ wat eerder doet denken aan
denktanks waar op academisch niveau onderzoek wordt gepleegd. Een atelier
is een “werkplaats”. Hiermede leggen wij de link met het praktijkgerichte opzet
van het initiatief. Ons opzet is meer bescheiden doch fundamenteel. De focus is
pragmatisch waarbij gezocht wordt naar toepasbaarheid en directe vertaling van
bestaande of nieuwe inzichten die de professionalisering ten goede komen.
Het kennisatelier maakt deel uit van
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BADEN ZONDER STRIJD?
In deze working paper wordt verslag uitgebracht van een praktijkonderzoek om het comfort tijdens het baden sterk te verhogen voor personen
met matig tot ernstige dementie. Immers, 86% van de bewoners die aan dementie lijdt vertonen één of andere vorm van gedragsstoornissen
tijdens het toedienen van bad of douche. Wanneer er specifiek naar agressie gekeken wordt, treedt dit op in 75% van de gevallen bij invasie van
de persoonlijke ruimte. Aangezien het afdelingspersoneel verantwoordelijk is voor de dagelijkse hygiëne van deze bewoners, is er een zeer grote
kans om met discomfort tijdens het baden geconfronteerd te worden. Een persoonsgerichte, creatieve benadering biedt een antwoord op dit
probleem (Barrick et al., 2008).
Deze zoektocht is erg belangrijk omdat discomfort tijdens baden ertoe kan leiden dat bewoners heel de dag van streek zijn. Dit op zijn beurt kan
verantwoordelijk zijn voor verhoogde isolatie en depressie, het krijgen van de stempel ‘probleemgeval’, het gebruik van fysieke fixatie en
antipsychotica. Ook de gevolgen voor het afdelingspersoneel zijn niet te onderschatten: stress en frustratie, depressie en burn-out, hoog
personeelsverloop en een verminderde fysieke en mentale gezondheid (Barrick et al., 2008).
In de traditie van het Kennisatelier Archipel willen wij een kennisvertaling doorvoeren van voorhanden psychogeriatrische inzichten en dat in
eerste instantie gericht naar personeelsleden die op de werkvloer staan. Het zijn zij die elke dag voor de uitdaging staan om het leven van hun
bewoners kwaliteitsvol te begeleiden. Wij danken Annelies Noben voor het veldwerk in ons woonzorgcentrum en bijkomend de kennisoverdracht
naar zes Limburgse woonzorgcentra.

Johan Abrahams, algemeen directeur Zorggroep Limburg
Kennisatelier Archipel, coördinator

Deze workingpaper werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van Limburg Sterk Merk voor het project ‘Limburgs Netwerk dementie’,
een partnership tussen KH Limburg, Expertisecentrum voor dementie Contact (Limburg) en vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg.
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LEESWIJZER
PMD = persoon met dementie
Een working paper heeft geen academische evidence-based ambitie (zie toelichting bij Kennisatelier Archipel). Wij willen hier voornamelijk informatie
aanreiken die praktisch en toepasbaar is.
Er wordt gestart met enkele inleidende beschouwingen omtrent de strijd in het algemeen en bijhorende strategieën om deze te verminderen, passend
binnen het thema ‘baden zonder strijd’. In het tweede deel wordt een structuur opgebouwd waarmee ieder van ons praktisch aan de slag kan binnen het
eigen woonzorgcentrum. Als laatste vindt u een terugkoppeling van onze eigen casussen waarbij een persoonsgericht behandelplan werd opgesteld. Wij
hopen hiermee tal van eenvoudige, praktische en budgetvriendelijke tips aan te bieden die voor eenieder tewerkgesteld binnen een woonzorgcentrum
toepasbaar zijn en waarmee het comfort van personen met dementie tijdens het baden aanzienlijk verhoogd kan worden.
Onderstaand theoretisch kader werd ontleend uit het boek ‘Bathing without a battle’ en bijhorende DVD van Barrick L., Rader J., Hoeffer B., 2008. Dit
vormt een aanzienlijk verzamel- en naslagwerk omtrent het thema ‘baden zonder strijd’.
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Het is niet normaal dat een persoon met dementie weent, kreunt of vecht tijdens het baden
o De strijd in het algemeen
Het discomfort dat personen met dementie ervaren tijdens het baden kent vele vormen. Dit kan variëren van vluchtgedrag, naar verbale agitatie/agressie
tot daadwerkelijk fysieke agressie. Deze agressie is echter niet persoonlijk naar de hulpverlener gericht, maar is eerder een beschermende reactie van de
persoon met dementie. Deze vecht terug op een ervaren bedreiging, namelijk het baden als handeling op zich. Vaak is er ook sprake van een conflict
tussen de agenda van de zorgverlener en deze van de bewoner. Zorgverleners zijn immers gebonden aan bepaalde routines op de afdeling waarbinnen de
zorg wordt verleend. De persoon met dementie leeft echter vaak op een ander ritme, waardoor beiden met elkaar in conflict komen. Vaak wordt gedacht
dat enkel het binnentreden in de persoonlijke ruimte of de aanraking van de bewoner de strijd uitlokt. Belangrijk om te weten is dat echter de uitnodiging
tot het baden vaak een cruciaal punt is in het al dan niet starten van de strijd.

o Hardnekkige mythes omtrent baden
‘Er moet veel water gebruikt worden om echt proper te zijn!’
Veel hulpverleners zijn er nog steeds van overtuigd dat het gebruik van veel water noodzakelijk is om een bewoner echt goed te wassen. Echter, de
aandacht voor details zoals de huidplooien is veel belangrijker dan de hoeveelheid water dat gebruikt wordt.
‘Wanneer mijn collega een bad uitstelt, inkort of aanpast, heb ik het gevoel dat zij onder haar werk probeert uit te komen.’
Dit impliceert geen luiheid. Het kan namelijk noodzakelijk zijn om voor deze persoon met dementie een persoonsgericht plan om te stellen. Zorgverleners
zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse hygiëne van een bewoner, maar dienen de vrijheid te krijgen om de methode van baden aan te passen. Het
wijzigen van deze methode of tijdstip wijst eerder op betrokkenheid van de zorgverlener om goede zorg te verlenen dan dat deze onder het werk wil
uitmuizen.
‘Families dringen aan op het geven van een bad of douche voor hun familielid. Ik doe dit toch, ook al geniet de bewoner hier absoluut niet
van.’
Het is belangrijk families goed te informeren over de situatie. Wanneer deze geconfronteerd worden met het discomfort van hun familielid en de suggesties
tot alternatieven, staan zij meestal achter de persoonsgerichte benadering. Hierdoor stemmen zij toe in andere methodieken dan hetgeen hun vertrouwd
is.
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‘Bewoners voelen zich altijd beter na het nemen van een bad of douche!’
Hulpverleners dwingen personen met dementie vaak vanuit de overtuiging dat zij zich hierna veel beter voelen. Dit klopt zeker niet wanneer de persoon
met dementie aangaf dit niet te willen of wanneer het als erg oncomfortabel wordt ervaren. In die gevallen voelt de bewoner zich aangevallen en
gestresseerd. De gevolgen hiervan blijven vaak de hele dag voelbaar.
‘Het is een kwestie van doorbijten wanneer een persoon met dementie niet in bad wil. Er zal toch geen beter moment komen en dan is hij
er wel vanaf.’
Voor nagenoeg alle personen met dementie is het opstellen van een persoonsgericht plan positief omdat dit het gevecht vermijdt en de bewoner rustig
houdt. Wanneer de methode, het tijdstip en de dag van baden worden aangepast, is baden zonder strijd bijna altijd de outcome.
‘Nadien zijn de personen met dementie het gevecht toch vergeten, dus het maakt niet zoveel uit.’
Dit klopt zeker niet, daar personen met dementie hierna vaak uren van streek zijn. Wanneer de bewoner het gevoel heeft dat hij regelmatig gedwongen
wordt tijdens het baden, kan zelfs met het aanwezige geheugenverlies een blijvend effect ontstaan op gevoelens van veiligheid en welzijn. Dit kan dan
verder leiden tot het weigeren van medicatie, agressie tegen medebewoners en verdere weerstand tegen zorgverleners in andere zorgsituaties.
‘Een persoonsgerichte benadering kost meer tijd en die hebben we niet!’
Voor de meeste bewoners kan het baden in dezelfde tijd gebeuren als voorheen, eens je gewend bent aan de nieuwe methodes en benaderingen. Dit kan
zelfs tot tijdwinst leiden, wanneer er besloten wordt om de bewoner minder vaak te baden of wanneer de hulpverlener met minder verzet wordt
geconfronteerd.

o Oorzaak van het conflict
In eerste instantie speelt de communicatie van de hulpverlener een grote rol. Bij goede communicatie tussen het personeelslid en de persoon met dementie
is er aandacht voor het comfort en de persoonlijke voorkeur van de bewoner. Deze laatste wordt ook gerustgesteld en krijgt voldoende uitleg over hetgeen
er gaat gebeuren. Indien nodig, kan er gebruikt gemaakt worden van afleiding door bijvoorbeeld het aanbieden van snoep, chocolade, een object om vast
te houden, bepaalde gespreksonderwerpen, … Er wordt tevens beroep gedaan op de zelfzorg van de bewoner. Dit verhoogt het gevoel van controle en kan
bereikt worden door de persoon met dementie bijvoorbeeld zelf de douchekop te laten hanteren. Het gebruik van humor en tal van complimentjes speelt
natuurlijk ook een grote rol.
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De fysieke omgeving is mee bepalend in de strijd die kan optreden. Wanneer de badkamer er onbekend en bedreigend uitziet, kan er angst optreden bij
de persoon met dementie. Deze angst vertaalt zich dan mogelijk in één of andere gedragsstoornis tijdens het baden. Dit kan te wijten zijn aan het weinig
huislijk karakter van de badkamer, het gebruik van de badkamer als stockageruimte voor rolstoelen en ander apparatuur, het onbekend voorkomen van
badlift en –stoel en een harde straal afkomstig uit de douchekop. Oudere personen zijn extra gevoelig voor koude, wat betekent dat de temperatuur in de
badkamer een doorslaggevende rol kan spelen. Niet alleen de omgevingstemperatuur is hierbij belangrijk, ook het voorkomen van
temperatuurschommelingen in lopend water. Ook het voorkomen van ongewone, harde geluiden uit nabijgelegen ruimtes (bijvoorbeeld een andere bewoner
die wordt gebaad en hierbij gilt) kan ervoor zorgen dat het baden als meer uitnodigend wordt ervaren.
Als laatste kan het beleid van de organisatie genoemd worden in het al dan niet voorkomen van een conflict. Zo bepaalt de visie van de instelling in welke
mate er tegenmoet kan gekomen worden aan de noodzakelijke persoonsgerichte benadering. Wanneer een organisatie erg rigide is, krijgt het
afdelingspersoneel weinig flexibiliteit in het vertalen van deze benadering naar de individuele bewoner. Bovendien zijn hulpverleners sowieso gebonden
aan een dagstructuur waarbinnen alle zorgen worden verleend. De aanwezige infrastructuur daarentegen kan weinig beïnvloed worden. Er dient eerder
passend omgegaan te worden met de beperkingen, dan dat deze volledig worden aangepast (bijvoorbeeld huislijk aankleden verouderde badkamer in
plaats van plaatsen nieuwe badkamer).
Een geslaagd verhaal…
Mevrouw X, een 86-jarige dame, ervaart veel discomfort tijdens het baden. Zij weigert op de badstoel plaats te nemen en grijpt
steeds alles vast. Zij huilt en roept aanhoudend. Mevrouw is Franstalig, wat tot communicatiemoeilijkheden en een verminderd
begrip leidt. Dit levert haar heel wat angst op. Bovendien heeft zij last van een verminderd zicht, waardoor zij de situatie minder
goed kan inschatten. Ook dit bevordert haar angst alleen maar. Het algemene gevoel van discomfort, vóór aanvang van de
persoonsgerichte benadering, bedraagt een ‘4’. Hierbij staat ‘6’ voor ‘extreem oncomfortabel’ en ‘1’ voor ‘volledig comfortabel’.
Bij het opstellen van het behandelplan wordt getracht haar zelfzorg te stimuleren door het aanreiken van washandje of
handsproeier. Beide pogingen lukken niet: mevrouw werpt het aangereikte materiaal steeds weg. In bad wordt een handdoek
op haar schoot gelegd om haar privacy te waarborgen. Geen enkel probleem dat deze handdoek doordrenkt raakt als hiermee
het comfort verhoogd kan worden! Dit is een kleine stap vooruit. Er wordt tevens ontdekt dat het baden beter verloopt, wanneer
dit gebeurt vlak voor het middageten. Ook de aanwezigheid van twee zorgverleners, geeft een hoger veiligheidsgevoel aan de
bewoner. Maar wat de doorslaggevende rol speelt, is het voortdurend aanbieden van… chocolade! Mevrouw geniet hier met volle
teugen van en jammert niet meer. Het algemene gevoel van discomfort wordt nu geschat op ‘1’: volledig comfortabel!
Globale inschatting van het ongemak
1
2
3
4
5
6
___________________________________________________
Volledig comfortabel
Extreem oncomfortabel

o Strategieën om de strijd te staken
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De mogelijke strategieën om de strijd te staken kunnen onderverdeeld worden in algemene strategieën en een specifieke, persoonsgerichte benadering.

o

Algemene strategieën

In eerste instantie dient er tegenmoet gekomen te worden aan de persoonlijke noden van de persoon met dementie. Dit kan bekomen worden door de
bewoner steeds te bedekken met handdoeken om het gevoel van koude en schaamte te verminderen. Ook het tijdstip van baden kan aangepast worden
aan de individuele bewoner. Wanneer de persoon met dementie in het verleden ’s avonds gebaad werd, kan het de strijd verminderen door het tijdstip van
baden aan te passen van ’s morgens naar vlak voor bedtijd. Het is ook belangrijk om steeds de minst gevoelige delen als eerste te wassen. Hierdoor kan
de strijd zo lang als mogelijk worden uitgesteld. Dit betekent concreet dat wanneer het wassen van het gezicht en de haren het meest gevoelig ligt, dit tot
het laatst wordt uitgesteld. Ook het waarschuwen van de bewoner alvorens een beweging uit te voeren en het minimaliseren van het aantal bewegingen
kan een conflict vermijden.
De betrokken hulpverlener dient mogelijk zijn relatie met de persoon met dementie aan te passen. Bij de uitnodiging tot het bad kan het helpen om het
woord ‘bad’ of ‘douche’ niet te gebruiken en te vervangen door ‘wat opfrissen’ of ‘een klein beetje wassen’. Het is bovendien ook belangrijk om zelfzorg te
stimuleren waardoor de bewoner een verhoogd gevoel van controle over de situatie krijgt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bewoners die in het verleden een
leidinggevende functie hebben bekleed en nu nog steeds graag de touwtjes in handen houden. Dit kan door het washandje aan te reiken en de bewoner
te stimuleren zichzelf (gedeeltelijk) te wassen, alsook door het aanreiken van de douchekop waarbij de bewoner de controle krijgt over het lopende water.
Vraag ook steeds of het water de gewenste temperatuur heeft en pas dit aan zo nodig. Een ander aandachtspunt is het gebruik van complimentjes en
humor in de omgang met de persoon met dementie. Dit ontdooit zelfs de meest gespannen bewoner!
Een derde strategie is de aanpassing van de fysieke omgeving. Aangezien oudere bewoners zeer gevoelig zijn voor koude is het cruciaal om de badkamer
op voorhand stevig te verwarmen. Laat ook heet water lopen, zodat een sauna-effect wordt bekomen. Sluit deuren en wanden en verzamel materiaal op
voorhand zodat deze warmte niet kan ontsnappen. Een criterium om af te toetsen is dat wanneer jij als hulpverlener baadt in het zweet, de persoon met
dementie comfortabel kan baden! Bij bewoners waarbij schaamte een rol speelt, dient de privacy ten alle tijden gewaarborgd te worden. Dit kan door het
beletlichtje aan te doen, maar ook door het toevoegen van een ‘niet-storen-bordje’ aan de badkamerdeur. Wanneer collega’s geïnformeerd zijn, weten
deze dat de badkamer op dat moment niet kan betreden worden. Door het toevoegen van persoonlijke muziek en positieve aroma’s wordt de ervaring
alleen maar aangenamer. Als muziektherapie is het belangrijk eerst het reeds aanwezige kabaal te verminderen, waarna een positief geluid wordt
toegevoegd. Dit kan variëren van natuurgeluiden tot gospel, country en klassieke muziek. Muziek om samen te zingen kan een band met de persoon met
dementie scheppen. Een belangrijke tip met het oog op een persoonsgerichte benadering is echter dat ook hier naar de persoonlijke voorkeur van de
bewoner dient gekeken, of geluisterd, te worden. Iedereen heeft namelijk een andere muzieksmaak! Binnen de aromatherapie kan er een onderscheid
gemaakt worden tussen rustgevende en opwekkende geuren. De keuze hieruit dient te gebeuren naargelang het gestelde gedrag van de persoon met
dementie. Zo werd er citroengras gebruikt bij een moeilijk te wekken bewoonster, die na lang uitslapen met de ogen dicht heftig verzet vertoonde.
Omgekeerd werd lavendelgeur toegepast bij een bewoner die bij aanvang van de hygiënische zorgen reeds onrustig was. Hieronder wordt een overzicht
aangeboden van mogelijke rustgevende en opwekkende geuren.

Rustgevende geuren
•Amber
•Lavendel
•Kamille
•Jasmijn
•Kaneel

Opwekkende geuren
•Citroengras
10 •Musk
•Ceder
•Lotus

Tabel 1: Overzicht rustgevende en opwekkende geuren
De geuren kunnen aangeboden worden in de vorm van wierook, geurkaarsen, potpourri en etherische oliën. Bij het gebruik van de eerste twee dient er
opgelet te worden met een lichte rookontwikkeling en dus het in gang treden van het brandalarm. Het gebruik van potpourri is niet aangeraden bij personen
met dementie, gezien het gevaar op inname hiervan. Etherische oliën in combinatie met een aromasteamer verdienen dus de voorkeur.
Als laatste algemene strategie kan de aanpassing van de organisatie benoemd worden. Het gebruik van vaste zorgverleners kan een meerwaarde bieden
om een sterkere band en relatie op te bouwen met de persoon met dementie. Dit kan het baden in de toekomt sterk vereenvoudigen. Een vaste hulpverlener
weet immers beter waar de bewoner van houdt of wat deze juist niet apprecieert. De bewoner met dementie leert op zijn beurt opnieuw vertrouwen te
hebben in het baden. Ook het inzetten van twee hulpverleners wanneer nodig kan helpen om het veiligheidsgevoel van de bewoner te verhogen. Het is
belangrijk als organisatie om flexibiliteit in badschema’s te bemoedigen. Zo krijgen hulpverleners te kans om het baden individueel aan te passen naargelang
de noden van de persoon met dementie, bijvoorbeeld wisselen van bad naar douche of naar baden in de kamer of het wijzigen van tijdstip of baddag. Zo
kan het recht van de persoon met dementie om ‘neen’ te zeggen worden gerespecteerd! Het is ook belangrijk om als organisatie de input van familieleden
aan te moedigen. Deze kunnen immers belangrijke informatie over het verleden van de persoon met dementie verschaffen (zie onderzoeksresultaten).
Wanneer er dan toch een conflict dreigt te ontstaan ondanks alle goede bedoelingen en aanpassingen, is het belangrijk even te stoppen en te beoordelen
wat de gedragsstoornis mogelijk kan hebben uitgelokt. Door op deze oorzaken in te spelen kan een verdere escalatie vermeden worden. Indien dit niet
lijkt te werken, is het belangrijk om niet verder door te drukken. Kort het badmoment in tot het strikt noodzakelijke of probeer op een later tijdstip opnieuw.

o

Persoonsgerichte benadering
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Een algemene vertaling van de persoonsgerichte benadering betekent dat de persoon met dementie verheven is boven procedures, gebruiken en routines
van de afdeling. De bewoner krijgt een stem en wordt betrokken in het maken van keuzes. Er wordt tevens nagegaan welke informatie uit het verleden
beschikbaar is: Ging de persoon met dementie vroeger wel in bad? Deed hij dit eerder kort of genoot hij hier langdurig van? Op welk tijdstip van de dag
deed hij dit? Welke zeep gebruikte hij hiervoor?
Wanneer de persoonsgerichte benadering in detail wordt bekeken, kunnen er een aantal criteria weerhouden worden. Zo ligt er een sterke focus op de
persoon met dementie. Gevoelens en reacties worden geobserveerd en hierop wordt ingespeeld. Ook de privacy en waardigheid worden gegarandeerd.
Dit verschilt dus sterk van de ‘carwasmethode’, waarbij er zoveel mogelijke bewoners op zo kort mogelijke tijd gebaad worden.
Ook flexibiliteit is cruciaal binnen deze benadering. De methode en omgeving worden zoveel als mogelijk aangepast om aan de persoonlijke noden van de
persoon met dementie tegemoet te komen.
Binnen de persoonsgerichte benadering wordt er niet gebruik gemaakt van dwang, maar wordt alles in de strijd gegooid om de bewoner te overtuigen
zodat deze ‘ja’ uitstraalt. Dit kan door de persoon met dementie een gevoel van controle te geven, alsook de mogelijkheid om keuzes te maken. De
overgebleven capaciteiten worden ondersteund door middel van zelfzorg. Wanneer de bewoner er niet van houdt om langdurig gewassen te worden, kan
het gebruik van shortcuts een antwoord bieden. Dit kan door het gebruik van zeep zonder spoelen, bijvoorbeeld ‘Mustella® Reinigend Water Zonder
Spoelen’, waardoor één handeling vermeden wordt. Ook het bieden van afleiding kan de aanwezige gedragsstoornissen verminderen. Een ondersteunende,
rustige benadering waarbij de persoon met dementie geregeld geprezen wordt, vormt de rode draad doorheen dit gebeuren. Perfectie is misschien niet
altijd bereikbaar, een comfortabel badmoment voor de bewoner echter wel!

Foto 1: Mustella® Reinigend Water Zonder Spoelen
Adviesprijs: 11 euro
Wanneer een hulpverlener geconfronteerd wordt met gedragsstoornissen tijdens het baden, is het belangrijk om hulp van collega’s in te roepen. Conflicten
tijdens baden zijn zelden persoonlijk, dus blijf hier zeker niet alleen mee worstelen. Wanneer de creatieve inbreng van alle hulpverleners wordt
samengebracht, kan er een passend antwoord op strijd geboden worden.

o Methode van baden
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De twee meest toegepaste methoden van baden zijn het gebruik van douche en bad. Wanneer hier een probleem ontstaat, zal in eerste instantie geprobeerd
worden om de oorzaken van dit discomfort te achterhalen en gepaste interventies aan te bieden. Vier belangrijke oorzaken die hierin vaak naar de voorgrond
treden zijn: koude, angst, verminderd gevoel van veiligheid en controleverlies. Wanneer het discomfort tijdens bad of douche echter blijft bestaan, kan
‘baden op de kamer’ als alternatieve methode worden aangeboden. Hieronder volgt een omschrijving van deze drie methoden in functie van de vier pijlers.
o

De badkuip

De badkuip bevindt zich vaak in een gemeenschappelijke ruimte van het woonzorgcentrum. De voordelen van een bad kunnen zijn dat deze zeer rustgevend
kan werken. Badolie, bubbels en andere producten kunnen dit gevoel alleen maar verhogen. Bovendien krijgen wonden de kans om te weken, alsook
gedroogde huid en aanslag. Nadelen zijn echter dat het niet eenvoudig is om iemand met fysieke beperkingen in en uit een traditioneel bad te verplaatsen.
Dit bad is laag en in een hoek geplaatst, wat de toegang voor zorgverleners moeilijk maakt. Bijgevolg kan dit op termijn leiden tot rugklachten. Mogelijk
kan het geven van een bad ook een hogere tijdsinvestering betekenen dan het toedienen van een douche of bedbad.
Bij mobiliteit- en balansproblemen van de bewoner kunnen verplaatsingen vereenvoudigd worden met hulp van een zorgverlener, een badlift, een deur
ingebouwd in het bad of een badbrancard. De badlift vermindert de fysieke belasting voor de zorgverlener. Dit kan wel een beangstende ervaring zijn voor
een persoon met dementie die de werking hiervan niet geheel begrijpt. Het geluid en de beweging hiervan kan verwarrend en bedreigend overkomen. Dit
op zijn beurt kan dan weer tot de aanwezige gedragsstoornissen leiden.
Een ingebouwde deur in het bad vereenvoudigt het in en uit stappen zonder gebruik te maken van een badlift. De persoon met dementie zit in bad en
wacht tot deze gevuld is met water. Dit kan echter wel leiden tot een gevoel van koude of agitatie. Bij de nieuwste generatie baden is het bad op minder
dan 2 minuten volledig gevuld. Dit voorkomt koude, maar kan angst opwekken door de grote vloed aan water. Het gebruik van een badbrancard is een
andere methode om het gebruik van de badlift te voorkomen. Het bad kan dan op voorhand volledig gevuld worden. Deze worden over het algemeen enkel
met toezicht gebruikt om de kans op vallen te verminderen.
Bij het geven van een bad zijn een aantal veiligheidsproblemen aanwezig. Zo kunnen zorgverleners zich bezeren bij het gebruik van een traditioneel bad
en het verplaatsen van een persoon met beperkingen. De persoon met dementie kan zich mogelijk pijn doen aan harde, scherpe oppervlakten of door uit
te glijden en te vallen. Dit kan voorkomen worden door gebruik te maken van ergonomisch ontwikkelde baden, drukcontrole op de waterstraal,
temperatuurcontrole, goed geplaatste grijpbaren, een aparte doucheslang met een pauze of aan/uit-knop en antislip-oppervlakten.
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Foto 2: Hoger-lager bad

Foto 3: Bad met deur

Foto 4: Badlift

Foto 5: Badbrancard

Zoals reeds vermeld is het voorkomen van koude een belangrijk aandachtspunt tijdens het toedienen van een bad. Dit kan eenvoudig
bekomen worden door het tijdig aanzetten van de verwarming en het sluiten van deuren en wanden zodat deze warmte vervolgens niet
verloren gaat. Ook kan het helpen om heet water reeds op voorhand te laten lopen, zodat een warme, vochtige omgeving wordt gecreëerd.
Het is bovendien een aangename sensatie voor de persoon met dementie wanneer de handdoeken en kledij op de verwarming hebben
gelegen, zodat deze nadien lekker warm aanvoelen.
Een andere denkwijze die het verschil kan maken, is het blijven bedekken van de schouders en schoot van de persoon met dementie
tijdens het toedienen van het bad. Zo koelt de bewoner niet zo vlug af en blijft privacy gewaarborgd. Hierbij kan er voorzichtig onder deze handdoeken
gewassen worden. Wanneer deze nat zijn, worden zij vervangen door droge exemplaren. Creativiteit in aanpak blijft echter een must!
Ook het voorkomen van pijn is cruciaal in de benadering van de persoon met dementie. Waarschuw de bewoner tijdig, alvorens de actie wordt uitgevoerd.
De waarschuwing valt nu onbewust vaak op het moment dat de actie reeds wordt uitgevoerd, waardoor de bewoner geen tijd heeft om dit te verwerken
(bijvoorbeeld: ‘ik ga nu uw been wassen’, waarbij het been reeds omhoog is getild en een pijnscheut aanwezig is). Het bieden van afleiding kan raadzaam
zijn wanneer een onaangename sensatie niet geheel vermeden kan worden. Indien de bewoner discomfort aangeeft, is het belangrijk dat de zorgverlener
zich hierbij uitgebreid verontschuldigd. Zo ervaart de persoon met dementie een oprechte betrokkenheid met diens comfort. Wees steeds extra voorzichtig
met gevoelige delen, zoals bijvoorbeeld de voeten. Bij de aanwezigheid van gevoelige voeten kan het helpen om met de rand van het washandje voorzichtig
tussen de tenen te wassen. Ook het gebruik van een voetenbadje, waarbij de voeten rustig weken, kan soelaas bieden. Babywashandjes zijn bovendien
veel zachter dan de standaard washandjes en kunnen dus ongewenste gedragingen voorkomen. Het droogdeppen van de voeten in plaats van wrijven
prikkelt de gevoelige voeten ook veel minder. Indien het erg duidelijk is dat de persoon met dementie aan pijn lijdt tijdens het baden, kan er mits overleg
met de huisarts besloten worden om pijnmedicatie 1u voor de zorg toe te dienen.
Bij het toedienen van een bad is er vaak angst aanwezig omwille van het onbekend voorkomen van de badkamer. Er is soms ook geen herkenning van de
hulpverlener, waardoor de situatie bedreigend aanvoelt. Een aantal personen met dementie verwachten ook het gevoel van koude of zijn angstig om te
vallen. Dit kan veroorzaakt worden vanuit vorige ervaringen waarin dit inderdaad het geval was. Door het aanbieden van een consistente, zorgende relatie
en een ontspannen sfeer kan een gevoel van veiligheid geboden worden. Aandachtspunten hierbij zijn: het warm groeten van een bewoner, het toedienen
van warme zorg, het gebruik van vaste zorgverleners, het waarschuwen voor een actie en het vragen van toestemming. Een ontspannen sfeer kan
gecreëerd worden door muziek en aangename geuren.
Ga als hulpverlener zelf eens in het (lege) bad zitten en beoordeel hoe bedreigend de badkamer overkomt. Deze kan aangekleed worden met de nodige
huislijke decoratie, een handdoekrekje, een haakje voor de badjas en kledij, een kaptafeltje, verlichting die gedimd kan worden en aangename geuren.
Ook hier dient privacy gewaarborgd te worden.
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Foto 6: Steriel ogende badkamer

Foto 7: Gezellige badkamer

Foto 8: Mechanisch systeem niet verborgen

Foto 9: Mechanisch systeem huislijk verborgen

Een hernieuwd gevoel van veiligheid…
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Bij het wekelijks bad is mevrouw X zeer angstig. Dit wordt veroorzaakt doordat zij in de thuissituatie steeds in de douche ging en
bijgevolg niet bekend is met het baden in bad. Bovendien heeft mevrouw bij opname een slechte ervaring opgedaan tijdens het baden
door een mannelijke student hulpverlener. Dit staat echter in haar geheugen gegrift, waardoor elke ervaring hierdoor gekleurd wordt.
Binnen de persoonsgerichte benadering worden er nu twee vaste zorgverleners aan haar toegewezen, zodat er een vertrouwensrelatie
kan worden opgebouwd. Aan de badkamerdeur wordt een bordje ‘niet-storen’ bevestigd, zodat het badgebeuren niet wordt verstoord
door onbekende hulpverleners. Bovendien heeft zij ook angst voor koude, waarbij nu de badkamer extra wordt opgewarmd. Zij blijft ook
gedurende het hele gebeuren met handdoeken bedekt. Het baden wordt stapsgewijs opgebouwd, beginnend met een heel kleine
hoeveelheid water. Bij het afronden van de observaties, slaagt de vaste hulpverleners erin om mevrouw in een bad vol met water en
zonder angst te baden. De globale inschatting van het discomfort wijzigt van ‘5’ naar ‘2’, wat een aanzienlijke verbetering in comfort
betekent.
Globale inschatting van het ongemak
1
2
3
4
5
6
___________________________________________________
Volledig comfortabel
Extreem oncomfortabel
Een beangstigend hulpmiddel in het toedienen van een bad is de badlift. Het is belangrijk om de persoon met dementie over deze materialen
te vertellen en kenmerkend… dit ook regelmatig te herhalen. Het gevoel van veiligheid kan verhoogd worden door bril en hoorapparaten
aan te houden tijdens de tranfser in bad. De bewoner behoudt hierdoor zijn zintuigen en kan de situatie bijgevolg beter inschatten. Houdt
ook steeds de hand op de persoon (fysiek contact) wanneer de verplaatsing wordt uitgevoerd. Het is bovendien belangrijk de persoon met
dementie regelmatig te verzekeren dat deze veilig is.
De angst voor de grote badkuip kan verminderd worden door in eerste instantie slechts een klein beetje water in het bad te doen. Laat de
bewoner eerst voelen met de voeten en vraag of de temperatuur van het water goed is. Een praktische tip is het toevoegen van kleur aan het water,
bijvoorbeeld paars dankzij de lavandelolie. Dit wordt als minder bedreigend ervaren, doordat het water niet meer onzichtbaar is. Het gebruik van de bubbels
kan bij personen met dementie die hiervan genieten. Dit maakt echter ook veel kabaal, waardoor het beter niet gebruik wordt bij bewoners die gevoelig
zijn voor omgevingsprikkels of reeds erg angstig zijn.
Als laatste pijler kan het gevoel van controle vermeld worden. Dit kan bekomen worden door de zelfzorg zoveel als mogelijk te stimuleren. Let hierbij wel
op dat de bewoner niet overvraagd wordt. Dit kan namelijk ook leiden tot het nodige moeilijk hanteerbaar gedrag. Biedt de bewoner zo mogelijk ook keuzes
aan en vraag toestemming alvorens tot actie over te gaan. Het tijdstip van baden kan aangepast worden afhankelijk van informatie uit het verleden.
Wanneer een bewoner immers steeds ’s avonds gebaad werd, kan het gedragsstoornissen verminderen door dit ook in het woonzorgcentrum door te
voeren. Let hierbij wel op toestand van de bewoner. Wanneer deze reeds erg vermoeid is ’s avonds, kan dit mogelijk toch niet het goede moment zijn om
aan een uitgebreid bad of douche te beginnen.

o

De douche
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Het gebruik van de douche is de meest voorkomende methode van baden bij volwassenen, inclusief bij ouderen in woonzorgcentra. Deze kan zich zowel in
de gemeenschappelijke badkamer bevinden als op de kamer van de individuele bewoner. Het is belangrijk dat de persoon met dementie even eenvoudig
de douche kan binnengaan dan wanneer deze een kamer betreedt. Ook de toegang voor de zorgverlener dient eenvoudig te zijn. Vermijdt dus het gebruik
van een opstapje. De douche wordt afgesloten met een douchegordijn of een opendraaiende deur. Het gebruik van een glijdeur wordt best vermeden,
omdat deze de deuropening vaak gedeeltelijk blokkeert. Doucheproducten, handdoeken en washandjes zijn best dicht bij de hand, om het douchen zo
eenvoudig en snel als mogelijk te doen verlopen. Het is bovendien belangrijk dat er een zitje in de douche wordt voorzien. Dit kan bekomen worden door
een ingebouwd zitje, een verwijderbare douchestoel of een douchebank.
De voordelen van een douche zijn dat dit vaak sneller verloopt dan een bad. Er wordt ook minder water verbruikt. Nadeel van een douche is dat dit minder
geschikt is voor ouderen met balansproblemen en regelmatige valincidenten. Het is ook minder effectief in het verwijderen van gedroogd debris op de huid.
Ook tijdens het douchen zijn er bepaalde veiligheidsproblemen mogelijk. De vloer in een douche kan nat en glibberig zijn, dus is het gebruik van een
antislipvloer noodzakelijk. Bij het gebruik van een douchestoel kan draaien en overhangen ertoe leiden dat de stoel omkantelt. Dit kan vermeden worden
door het vastklikken van de stoel aan de muur of het gebruik van de rem ter hoogte van de wieltjes. Bovendien bestaat er ook een risico op verbranding.
Het reactievermogen van oudere personen op een plotse stijging in de temperatuur van het water is namelijk vertraagd. Het gebruik van kranen met
thermostaat kan dit probleem eenvoudig verhelpen. Deze zijn ontwikkeld om te voorkomen dat de watertemperatuur te hoog oploopt. Bij ouderen die
ervoor kiezen staand gedoucht te worden, dienen grijpbaren binnen handbereik aanwezig te zijn.
Het voorkomen van koude is een belangrijk aandachtspunt tijdens het toedienen van een douche. Dit kan eenvoudig bekomen worden door het tijdig
aanzetten van de verwarming en het sluiten van deuren en wanden zodat deze warmte vervolgens niet verloren gaat. Ook kan het helpen om heet water
reeds op voorhand te laten lopen, zodat een warme, vochtige omgeving wordt gecreëerd. Het is bovendien een aangename sensatie voor de persoon met
dementie wanneer de handdoeken en kledij op de verwarming hebben gelegen, zodat deze nadien lekker warm aanvoelen.
Een andere denkwijze die het verschil kan maken, is het blijven bedekken van de schouders en schoot van de persoon met dementie tijdens het toedienen
van de douche. Zo koelt de bewoner niet zo vlug af en blijft privacy gewaarborgd. Hierbij kan er voorzichtig onder deze handdoeken gewassen worden.
Wanneer deze nat zijn, worden zij vervangen door droge exemplaren. Creativiteit in aanpak blijft echter een must!
Ook het voorkomen van pijn is cruciaal in de benadering van de persoon met dementie. Waarschuw de bewoner tijdig, alvorens de actie wordt uitgevoerd.
De waarschuwing valt nu onbewust vaak op het moment dat de actie reeds wordt uitgevoerd, waardoor de bewoner geen tijd heeft om dit te verwerken
(bijvoorbeeld: ‘ik ga nu uw been wassen’, waarbij het been reeds omhoog is getild en een pijnscheut aanwezig is). Het bieden van afleiding kan raadzaam
zijn wanneer een onaangename sensatie niet geheel vermeden kan worden. Indien de bewoner discomfort aangeeft, is het belangrijk dat de zorgverlener
zich hierbij uitgebreid verontschuldigd. Zo ervaart de persoon met dementie een oprechte betrokkenheid met diens comfort. Wees steeds extra voorzichtig
met gevoelige delen, zoals bijvoorbeeld de voeten. Bij de aanwezigheid van gevoelige voeten kan het helpen om met de rand van het washandje voorzichtig
tussen de tenen te wassen. Ook het gebruik van een voetenbadje, waarbij de voeten rustig weken, kan soelaas bieden. Babywashandjes zijn bovendien
veel zachter dan de standaard washandjes en kunnen dus ongewenste gedragingen voorkomen. Het droogdeppen van de voeten in plaats van wrijven
prikkelt de gevoelige voeten ook veel minder. Indien het erg duidelijk is dat de persoon met dementie aan pijn lijdt tijdens het baden, kan er mits overleg
met de huisarts besloten worden om pijnmedicatie 1u voor de zorg toe te dienen.
Een veelgebruikt hulpmiddel dat de nodige pijnklachten kan opwekken is de douchestoel. Bij frêle, sterk vermagerde ouderen is de voorziene opening voor
het intiem toilet veel te groot. Bijgevolg snijdt dit in de huid, waarbij het niet veel uitleg behoeft dat dit zeer oncomfortabel aanvoelt. Eerder kleine bewoners
hebben bovendien geen voetensteun, wat zeer beangstigend kan aanvoelen. Het plastiek materiaal voelt erg koud aan tegen een naakte, natte huid. Voor
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vele bewoners is het zitvlak veel te breed wat weinig tot geen steun biedt aan het bovenlichaam bij een verminderde zitbalans. Dit probleem kan eenvoudig
en goedkoop verholpen worden. De zitopening kan bekleed worden met handdoeken, hetzij volledig, hetzij op één bepaald pijnpunt. Wanneer veel natte
handdoeken een probleem opleveren voor de wasserij of voor de familie die de was zelf doet, kan er ook gebruikt gemaakt worden van een WCbrilverkleiner. Kies hierbij dan wel voor de zachte variant. Voor de voeten kan een voetenbankje of een omgekeerde waskom de nodige steun bieden. Door
het aanbrengen van goedkope buisisolatie ter hoogte van de rug- en armleuningen kunnen skin tears eenvoudig voorkomen worden. Dit isolatiemateriaal
is behandeld met een vochtafwerend middel, waardoor dit ook gereinigd en ontsmet kan worden na gebruik. Wanneer er echter de kans geboden wordt
tot het aankopen van een nieuwe douchestoel, wees er dan van bewust dat er verschillende maten beschikbaar zijn. Kies bovendien voor een stoel met
geïntegreerde voetensteun.

Foto 10: Douchestoel met geïntegreerde voetensteun

Foto 11: WC-bril verkleiner
Adviesprijs: 15 euro bij Carrefour

Foto 12: Buisisolatie
Adviesprijs: 1 euro/meter bij Brico

Foto 13: Douchestoel met buisisolatie, WC-brilverkleiner en omgekeerde waskom
Bij het toedienen van een douche of badmoment is er vaak angst aanwezig omwille van het onbekend voorkomen van de badkamer. Er is soms ook geen
herkenning van de hulpverlener, waardoor de situatie bedreigend aanvoelt. Een aantal personen met dementie verwachten ook het gevoel van koude of
zijn angstig om te vallen. Dit kan veroorzaakt worden vanuit vorige ervaringen waarin dit inderdaad het geval was. Door het aanbieden van een consistente,
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zorgende relatie en een ontspannen sfeer kan een gevoel van veiligheid geboden worden. Aandachtspunten hierbij zijn: het warm groeten van een bewoner,
het toedienen van warme zorg, het gebruik van vaste zorgverleners, het waarschuwen voor een actie en het vragen van toestemming. Een ontspannen
sfeer kan gecreëerd worden door muziek en aangename geuren. Een ander hulpmiddelen dat het gevoel van veiligheid kan aantasten, is het gebruik van
de sproeier. Wanneer de persoon met dementie angst vertoont bij het gebruik van de douchekop, probeer dan in eerste instantie de straal te verminderen
en te waarschuwen alvorens de bewoner nat te maken. Indien dit niet lijkt te werken, kan het helpen de zeep weg te spoelen met behulp van een washandje.
Dit kan door de sproeier langs de bewoner te houden en water te scheppen met het washandje. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de reeds vermelde
‘zeep zonder spoelen’, zodat één extra sproeibeurt vermeden wordt. Ook hier kan het bieden van afleiding de aandacht van de angstaanjagende douchekop
verleggen naar iets positiefs.
Als laatste pijler kan het gevoel van controle vermeld worden. Dit kan bekomen worden door de zelfzorg zoveel als mogelijk te stimuleren. Let hierbij wel
op dat de bewoner niet overvraagd wordt. Dit kan namelijk ook leiden tot het nodige moeilijk hanteerbaar gedrag. Biedt de bewoner zo mogelijk ook keuzes
aan en vraag toestemming alvorens tot actie over te gaan. Het tijdstip van baden kan aangepast worden afhankelijk van informatie uit het verleden.
Wanneer een bewoner immers steeds ’s avonds gebaad werd, kan het gedragsstoornissen verminderen door dit ook in het woonzorgcentrum door te
voeren. Let hierbij wel op toestand van de bewoner. Wanneer deze reeds erg vermoeid is ’s avonds, kan dit mogelijk toch niet het goede moment zijn om
aan een uitgebreid bad of douche te beginnen.

o

Baden op de kamer

Voor die personen met dementie waarbij het baden met behulp van de badkuip en de douche geen comfort oplevert, kan er geopteerd worden voor baden
op de kamer. De inclusiecriteria tot baden op de kamer kunnen geconcretiseerd worden tot: personen met dementie die niet genieten van bad of douche,
bewoners die moeilijk kunnen bewegen omwille van pijn, obesitas, acute ziekte en zwakheid, personen met dementie die angstig zijn voor bad, sproeier of
badlift. Of simpelweg de persoon met dementie die het verkiest om op de kamer gebaad te worden.
De voordelen hiervan zijn de mogelijkheid om op een zachte manier gewassen te worden. Bovendien vereist dit minder bewegingen en verplaatsingen. Dit
kan een goed alternatief zijn voor bewoners met veel pijn tijdens het uitvoeren van transfers. Het is ook eenvoudiger in stukjes uit te voeren, wanneer de
persoon met dementie snel vermoeid of geagiteerd wordt.
De nadelen van deze methode zijn dat sommige bewoners (onterecht) het gevoel hebben minder proper te zijn na een bedbad dan na het nemen van een
bad of douche. Deze methode wordt ook niet verkozen door bewoners die graag het gevoel van controle en onafhankelijkheid behouden. De bewoner
ondergaat immers het bedbad in tegenstelling tot douche of bad, waarbij een hogere mate van zelfzorg mogelijk is.
Er kunnen drie soorten van bedbaden onderscheiden worden, namelijk het standaard bedbad, het rinseless bath en het towel bath.
Het standaard bedbad wordt uitgevoerd met behulp van een waskom met water en zeep. Elk lichaamsdeel wordt eerst gewassen, gespoeld en hierna
gedroogd. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat er steeds met het minst gevoelige deel dient gestart te worden. Concreet betekent dit dat wanneer het
wassen van het aangezicht leidt tot gedragsstoornissen, dit als allerlaatste dient uitgevoerd te worden. Zo niet, is de strijd reeds van start.
Het rinseless bath is een bedbad waarbij het spoelen van zeep vermeden wordt. Dit kan bekomen worden door het gebruik van ‘zeep zonder spoelen’
(bijvoorbeeld Mustella®), waarbij dus één handeling vermeden wordt. Een andere techniek is het gebruik van een pakje washandjes dat in de microgolf
wordt geplaatst. Elk pakje bevat 4 of 8 washandjes naar keuze (bijvoorbeeld Swash®), waarbij er één washandje per lichaamsdeel wordt gebruikt. Deze
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bevatten net voldoende zeep en lotion om even hygiënisch te zijn dan water en zeep. Een belangrijk voordeel hiervan is dat deze ook niet gespoeld hoeven
te worden, lekker warm aanvoelen en minder huidirritatie en uitdroging veroorzaken.

Foto 14: Mustella® Reinigend Water Zonder Spoelen
Adviesprijs: 11 euro

Foto 15: Swash wasdoekjes microgolf 8 washandjes
Adviesprijs: 1,99 euro

Een andere aanpak…
Mevrouw Z wordt dagelijks in bed gewassen door middel van een standaard bedbad. Hierbij verzet zij zich geregeld door te stampen en
te schreeuwen wanneer het personeelslid haar wil uitkleden. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door het verlies van controle en
bijhorende angst. Zij schaamt zich ook mogelijk. Mevrouw wordt nu, na lang uitslapen, door één personeelslid gewassen om
schaamtegevoelens te verminderen. Een rustige benadering blijkt cruciaal te zijn. Om het comfort te verhogen wordt in eerste instantie
getracht om onder het slaapkleedje te wassen en dit te verwijderen wanneer het vochtig geworden is. Dit lijkt echter niet te werken.
Wat wel een schot in de roos blijkt te zijn, is het gebruik van wasdoekjes die verwarmd worden in de microgolf. Deze voelen warm aan,
zijn minder nat en dienen niet nagespoeld te worden. Om de haarwassing uit te voeren, wordt de verwarmde shampoo cap gebruikt. De
globale inschatting van het ongemak op een mindere dag bedroeg ‘6’ (extreem oncomfortabel). Door de toepassing van het rinseless
bath verschuift dit naar ‘1’: extreem comfortabel!
Globale inschatting van het ongemak
1
2
3
4
5
6
___________________________________________________
Volledig comfortabel
Extreem oncomfortabel

Het towel bath is een zeer zachte methode om iemand te baden in bed. Er wordt hier gebruik gemaakt van een plastiek zak met hierin een aantal
handdoeken en washandjes. Hierbij worden 1 à 2 liter water en ‘zeep zonder spoelen’ gemengd tot deze materialen vochtig zijn. De bewoner blijft ten alle
tijden bedekt, waarbij de persoon met dementie wordt gemasseerd met deze vochtige handdoeken. Spoelen en nadrogen zijn niet noodzakelijk, doordat
het water geleidelijk verdampt. In bijlage worden de nodige materialen, instructies en tips tot het uitvoeren van een towel bath weergegeven.

20

Foto 16: Benodigde materialen towel bath

o De haarwassing
Het wassen van de haren wordt als apart item behandeld omwille van de frequentie waarbij deze handeling gedragsstoornissen veroorzaakt. Aanwezig
moeilijk hanteerbaar gedrag wordt bovendien versterkt op het moment dat er tot de haarwassing wordt overgegaan. Dit wordt veroorzaakt doordat de
persoon met dementie een gevoel van verdrinking ervaart wanneer water over het hoofd en aangezicht loopt.
Een belangrijke tip is om de haarwassing steeds als laatste uit te voeren. Hierdoor wordt het conflict zolang als mogelijk uitgesteld. Bedek bovendien de
ogen met een uitgewrongen washandje wanneer de sproeier wordt gebruikt. Wanneer de bewoner angst heeft voor water in de oren, kan het helpen hier
watjes in te stoppen. Houdt bovendien de persoon met de dementie bedekt, zodat deze niet afkoelt. Verzeker de bewoner ook voortdurend dat deze veilig
is. Een alternatief kan zijn om een washandje over de sproeier aan te brengen, zodat de straal wordt gebroken. Indien dit nog steeds de nodige angst
teweeg brengt, was dan de haren met een washandje in plaats van met de douchekop. Bijkomende alternatieve methoden zijn het wassen van de haren
bij de kapster of beautysalon. Dit is namelijk vaak gekend vanuit het verleden van de bewoner. Een zeer bruikbare tip is het gebruik van shampookapjes
(bijvoorbeeld Swash®). Deze worden als een badmuts opgezet, waarna de haren worden gemasseerd. Deze zijn hierna daadwerkelijk gewassen, maar
spoelen is hierbij niet nodig. Een wasbeurt kan bovendien uitgesteld worden door het gebruik van droogshampoo. Uit eigen ervaring kan gesteld worden
dat deze wel een sterke geur heeft, die zeker niet door alle personen met dementie geapprecieerd wordt.
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Foto 17: Kapsalon in woonzorgcentrum

Foto 18: Swash® Shampoocaps
Adviesprijs: 3,49 euro per verpakking

Foto 19: Schwarzkopf droogshampoo
Adviesprijs: 4 euro bij de Kruidvat

Er kan hierbij besloten worden dat wanneer haren wassen een stresserende ervaring blijft ondanks alle creatieve pogingen, dit enkel dient te gebeuren
wanneer het haar erg vettig is. Dit treedt sowieso minder snel op bij ouderen dan bij jongere personen. En bedenk dat er uiteindelijk nog nooit iemand
gestorven is aan een hoofd met vettig haar!

Onze onderzoeksresultaten – inspiratie voor uw dagelijkse praktijk
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Wij herhalen nogmaals dat ons doel het aanreiken van ‘toepasbare kennis’ is. Onderzoek binnen Archipel is steeds exploratief. Op geleide van een
literatuurstudie, en om een zekere diepgang in het onderzoek te verkrijgen, werden drie bewoners uit een kleinschalige wooneenheid geselecteerd. Binnen
deze afdeling verblijven ouderen die lijden aan dementie en storend gedrag vertonen voor medebewoners. Dit vertaalt zich echter ook frequent in moeilijk
hanteerbaar gedrag tijdens het toedienen van bad of douche. Bovendien werd dit project binnen zes organisaties uitgerold, waarbij elke instelling minstens
één casus diepgaand heeft uitgewerkt. Inclusiecriteria zijn enerzijds bewoners die wel gebaad worden, maar hierbij moeilijk hanteerbaar gedrag stellen en
dus een belangrijke mate van discomfort ondervinden. Anderzijds betreft dit bewoners die niet meer gebaad worden omdat dit zodanig veel discomfort
oplevert, hetzij omwille van moeilijk hanteerbaar gedrag, hetzij omwille van een palliatieve zorgsituatie.
Onderstaande structuur vormt de rode draad doorheen het praktijkopzet. Hieronder volgt per item verdere uitleg, alsook de benodigde instrumenten tot
uitvoering van deze fase.

De strijd

Evalueren en
aanpassen

Opstellen
behandelplan

Begrijp
persoon

Observeer
gedrag

Figuur 1: Structuur individuele aanpak ‘baden zonder strijd’

o De strijd
Het ervaren discomfort en de bijhorende strijd vormen de start van de cirkelstructuur. Doel van ons praktijkopzet is immers om dit discomfort te
verminderen of zelfs te laten verdwijnen. Dit gebeurt aan de hand van de nodige observaties en het opstellen van een adequaat behandelplan. Een
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vriendelijke, lieve houding is immers niet voldoende om deze strijd te voorkomen. Het is belangrijk te begrijpen waardoor ongemak ontstaat om dit in de
toekomst te voorkomen. Het opstellen van een bruikbaar en degelijk behandelplan vraagt echter de nodige creativiteit en volharding. Gemiddeld duurt het
3 à 4 weken met vallen en opstaan om tot een persoonsgerichte aanpak te komen. Let wel dat na de eerste observaties reeds de eerste aanpassingen
kunnen gebeuren, waardoor het comfort zienderogen zal verbeteren.

o Begrijp de persoon
Het is belangrijk om zoveel als mogelijk te weten over de individuele persoon met dementie. Dit helpt om te begrijpen welk gedrag kan optreden en welke
strategieën dit mogelijk kunnen verminderen. Informatiebronnen zijn de bewoner zelf, diens familie, betrokken zorgverleners en het medisch en
verpleegkundig dossier. Volgende items worden in kaart gebracht:
Persoonlijke voorgeschiedenis
Fysieke gezondheid
Persoonlijkheid
Psychosociaal welzijn
Voorkeur voor baden en kleden
Niveau van dementie

Wat zijn de interesses, familiale relaties, hobby’s, … van de persoon met
dementie?
Wat kan de persoon met dementie nog zelf? Zijn er problemen met
mobiliteit, pijn, gevoeligheid voor koude, medicatie, het zicht en gehoor?
Heeft de persoon met dementie bepaalde aandoeningen?
Heeft de persoon met dementie gevoel voor humor? Heeft deze een
extroverte of introverte persoonlijkheid? Heeft de persoon met dementie
een grote nood aan controle?
Is de persoon met dementie geïnteresseerd in dagdagelijkse activiteiten?
Komen familie en vrienden geregeld langs?
Wat zijn de gewoonten met betrekking tot baden uit het verleden? Kan de
persoon met dementie zich aan- en uitkleden zonder hulp?
Hoe communiceert de persoon met dementie? Zijn er problemen met het
geheugen, moeilijkheden met aandacht, verminderd
beoordelingsvermogen of impulscontrole?

In het kader van dit project werd een vragenlijst met begeleidende brief ontwikkeld die aan de familieleden van geïncludeerde bewoners werd overhandigd
(bijlage 2). Deze omvatte vragen als: ‘hoe dikwijls ging uw familielid in bad? Op welk tijdstip ging uw familielid in bad? Hoe lang bedroeg de badtijd?’ Dit
leverde vaak verrassend nieuwe informatie op. Bovendien reageerde allen erg enthousiast op de getoonde betrokkenheid. Iedereen apprecieerde de poging
om het baden voor hun geliefd familielid comfortabeler te maken. Bijkomende informatie omtrent persoonlijke muziekvoorkeuren en positieve aroma’s
kunnen hierbij gevoegd worden.

o Observeer gedrag
Het is belangrijk om het gestelde gedrag objectief te observeren. Elke casus werd dan ook driemaal geobserveerd, alvorens een behandelplan om te stellen.
Hiertoe werd de checklist ‘gedragsobservaties’ ontwikkeld (bijlage 3). Deze omvat twee soorten gedragingen: gedrag dat ongemak suggereert en gedrag
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dat comfort suggereert. Bij de eerste categorie wordt er geobserveerd op bijten, klagen, het heffen van een gesloten vuist, wijzen met de vinger, objecten
vastgrijpen, … Onder gedrag dat comfort suggereert vallen positieve gedragingen zoals knuffelen, kussen, lachen, zingen, … Als laatste wordt er een globale
inschatting van het ongemak gemaakt, variërend van 1 (volledig comfortabel) tot 6 (extreem oncomfortabel) (figuur 2).

Globale inschatting van het ongemak

1

2

3

4

5

6

_____________________________________________________________
Volledig comfortabel

Extreem oncomfortabel

Figuur 2: Globale inschatting van het ongemak

o Opstellen behandelplan
Een eerste stap in het opstellen van een persoonsgericht behandelplan is de detectie van oorzaken die tot discomfort en dus moeilijk hanteerbaar gedrag
leiden. Een mogelijk instrument hiertoe is de ‘checklist relationele factoren’ (bijlage 4). Deze lijst is opgedeeld in 4 categorieën met betrekking tot de relatie
van hulpverlener met bewoner: verbale communicatie, uitvoering van activiteit, non-verbale communicatie en onafhankelijkheid. Elke categorie wordt
gescoord, variërend van ‘nooit’ naar ‘bijna nooit’, ‘af en toe’, ‘vaak’, ‘bijna altijd’ tot ‘altijd’. Een hoger cijfer wijst op een betere benadering en een lager
cijfer vanzelfsprekend op een minder geschikte communicatiewijze in het baden van personen met dementie. Het item waarbij een lager cijfer aanwezig
is, kan dan aanleiding geven tot de aanwezigheid van discomfort.
Een tweede instrument zijn de formulieren ‘oorzaak en acties’ (bijlage 5). Deze omvatten items als ‘PMD wil de badkamer niet verlaten’, ‘PMD wil niet
gebaad worden’, ‘PMD wil zich niet uitkleden’, ‘PMD wil niet gaan zitten in bad of douche’, ‘PMD heeft pijn bij beweging’, ‘PMD heeft een gevoelige huid’,
‘PMD is incontinent tijdens het baden’, ‘PMD wil de voeten niet laten wassen’, ‘PMD wil zijn tanden niet poetsen’, ‘PMD grijpt en houdt vast aan objecten’,
‘PMD roept en schreeuwt’, ‘PMD trapt, slaat en stompt tijdens baden’ en ‘PMD bijt’. Bij elk item wordt een overzicht gegeven van mogelijke oorzaken en
bijhorende acties en verklaringen. Deze formulieren zijn een rijke bron van informatie, maar dienen individueel toegepast te worden. Doel is om die
oorzaken en bijhorende acties te selecteren die van toepassing zijn op jouw individuele casus.
Eén van de acties die herhaaldelijk terug komt is het bieden van afleiding. Hiertoe werd een lijst opgesteld met voorwerpen die als afleider kunnen fungeren,
zoals dingen om te eten, onderwerpen om over te praten, voorwerpen om vast te houden en muziek om naar te luisteren (bijlage 6).
Al deze informatie wordt gebundeld op het formulier ‘behandelplan’ (bijlage 7), waarbij één blad per casus wordt gebruikt.
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o Evalueren en aanpassen
Bovenstaand behandelplan wordt opnieuw driemaal objectief geobserveerd aan de hand van de formulieren ‘checklist gedragsobservaties’ (bijlage 3). De
‘checklist relationele factoren’ (bijlage 4) wordt enkel opnieuw afgenomen indien de omgang van de zorgverlener mogelijk aanleiding geeft tot het ontstaan
van moeilijk hanteerbaar gedrag. Dit laat een vergelijking toe tussen het moeilijk hanteerbaar gedrag en aanwezige discomfort vóór opstelling van het
behandelplan en dit na uittesten van het behandelplan. Bij alle geobserveerde bewoners was er een duidelijke verbetering in comfort zichtbaar. Toch is het
weinig waarschijnlijk dat steeds alle pogingen onmiddellijk aanslaan. Hiertoe dient het item ‘evalueren en bijsturing’ op het formulier ‘behandelplan’ (bijlage
7), waar de nodige evaluaties, nieuwe ideeën en mislukte pogingen genoteerd worden.
Zo eindigt deze cirkel in een goed werkend persoonsgericht behandelplan en het nodige comfort tijdens baden.

Aan de slag – eigen ervaringen bij uitwerken persoonsgerichte behandelplannen
In dit gedeelte wordt de infrastructuur in de eigen voorziening besproken. Bovendien worden er twee van de drie interne casussen volledig uitgeschreven
aan de hand van bovenstaande structuur. Verdere toelichting over dit onderzoek, alsook de uitwerking van casus drie kan u raadplegen in het
afstudeerproject dat door mijzelf als inhoudsdeskundige werd begeleid:
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‘Baden zonder strijd. Alternatieve benaderingswijzen in het omgaan met moeilijk gedrag tijdens badmomenten van bewoners met
ernstige dementie in een woonzorgcentrum: ontwikkeling van een richtlijn.’
Afstudeerproject voorgedragen door:
Jana Gielen
Evelyne Bex
Academiejaar 2013-2014
Tot het behalen van het diploma Professionele Bachelor in de verpleegkunde
De volledige tekst kan gedownload worden op onze website: www.begralim.be/kennisatelier

o Infrastructuur in eigen woonzorgcentrum Sint-Elisabeth te Hasselt
De aanwezige infrastructuur op de kleinschalige wooneenheid waar dit onderzoek plaatsvindt, bestaat uit een hoog-laag bad met lift in een
gemeenschappelijke badkamer, gelegen op de naastliggende afdeling. Het wordt gebruikt om in totaal 21 bewoners te baden. Boven dit bad is een
sterrenhemel aanwezig. Het laat bovendien toe de watertemperatuur nauwkeurig te regelen en heeft een automatische stopfunctie wanneer deze volledig
gevuld is. De badkamer wordt niet gebruikt als bijkomende stockageruimte. Douche daarentegen gebeurt op de individuele badkamers met behulp van
een douchestoel met bijhorende doucheslang. Deze wordt gekoppeld aan een thermostaat, waardoor ook hier de temperatuur kan geregeld worden. De
vloer van de individuele badkamer helt lichtjes, waardoor water afloopt in hiervoor voorziene afvoerputjes. Elke badkamer heeft een lavabo, toilet,
aansluiting voor de douche, alsook een openschuifbare wand, wat manipulatie van minder mobiele bewoners eenvoudiger maakt.

o Casus 1: Bewoner XY
o Begrijp de persoon
Deze bewoner is geboren in 1928. Hij lijdt aan de ziekte van Alzheimer en bevindt zich in de ‘verborgen-ik-fase’. Hij valt onder het CD-profiel op de Katzschaal.
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Persoonlijke voorgeschiedenis:
Meneer is gehuwd en heeft één dochter. Hij is afkomstig uit adel en heeft lange tijd bij zijn ouders gewoond. Als beroep stond hij in voor de Public Relations
van een bedrijf waarbij hij regelmatig naar het buitenland reisde. Meneer tekende bovendien cartoons voor de krant. Hij las erg graag, waarbij hij graag
iets snoepte.
Fysieke gezondheid:
Op gebied van mobiliteit zijn er geen problemen. Hij heeft wel last van gezwollen voeten die bij aanraking erg gevoelig zijn. Dit is mogelijk een cardiaal
probleem en wordt verergerd door aanhoudend doolgedrag. Meneer heeft ook geregeld last van obstipatie door een vermoeden van darmtumoren. Hierdoor
klaagt hij vaak van buikkrampen en ontstaat er een erg opgezwollen buik.
Persoonlijkheid:
Meneer is een echte charmeur. Naar verzorgend personeel en familie is hij steeds positief gezind. Hij houdt van contact met medebewoners, waarbij hij
graag lacht. Ook is meneer erg gefascineerd door de aangeboden verrijkte omgeving op de afdeling. Tijdens het wassen heeft hij echter een heel andere
persoonlijkheid. Hierbij is hij negatief en degraderend naar de ‘eigen ik’. Hij roept herhaaldelijk ‘ik kan niks’ of ‘I’m an animal’, waarbij hij aanhoudend
jammert en kreunt.
Psychosociaal en gemoedstoestand:
Hij neemt graag deel aan activiteiten op de afdeling. Dit is vaak moeilijk omwille van zijn gevorderde dementie. Hij tracht dingen verbaal uit te leggen,
maar dit lukt hem niet goed. Hij vindt zijn woorden niet en is snel afgeleid. Dit irriteert hem mateloos. Hij vindt het bovendien erg moeilijk gedurende lange
tijd stil te zitten.
Voorkeur voor baden en aankleden:
Uit de vragenlijst met familieleden komt naar voren dat hij in het verleden bij voorkeur ’s avonds een bad nam. Hiervoor nam hij uitgebreid de tijd waarbij
dit al snel een uur duurde. Het water was steeds heel warm. De badkuip was altijd zijn eerste keuze en hierbij waste hij zich met een washandje en
glycerinezeep.
Niveau van dementie:
Meneer bevindt zich in de ‘verborgen-ik-fase’. Verbale communicatie verloopt vaak moeizaam. Afasie en agnosie zijn aanwezig. Het gehoor is ook
verminderd wat in combinatie met de aanwezige verwardheid het geven van instructies erg bemoeilijkt.

o Observeer gedrag
Bij aanvang van de observatieperiode wordt meneer steeds gedoucht in de eigen kamer. Gedurende het baden ontwijkt hij heel vaak de ruimte waarin het
douchen plaats vindt. Er wordt vaak naar de eigen persoon verweten, waarbij de frustraties omwille van de verminderde mogelijkheden en zijn negatief
zelfbeeld sterk naar voren komen: ‘I’m an animal’, ‘ik sla met mijn hoofd tegen de muur’, ‘ik ben een nul’, … Tijdens het toedienen van de zorgen zegt hij
nooit ook maar één hard woord tegen het verzorgend personeel. Deze krijgen vaak complimentjes, waarbij zij door de bewoner op handen worden gedragen.
De vijandige taal is dus enkel naar zichzelf gericht.
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Tijdens het eigenlijke douchen kruipt de bewoner volledig in elkaar. Hierbij maakt hij vuisten en vloekt hij op zichzelf. Geagiteerd gedrag komt daarom ook
vaak voor. Bij elke wrijving over het lichaam, verkrampt hij volledig en schreeuwt hij het uit van de pijn. Er wordt dan soms naar de arm van het verzorgend
personeelslid gegrepen om ervoor te zorgen dat dit douchen ophoudt. Hierbij zijn er geen negatieve gevoelens voor de zorgverlener aanwezig. Indien dit
niet werkt, tracht Bewoner XY opnieuw de badkamer te verlaten.
Bij het manipuleren van de sproeier is er een duidelijke schrikreactie aanwezig. Het lichaam verstijft, de douchekop wordt weggeduwd en er ontstaat
opnieuw een vluchtreactie. De bewoner geeft ook geregeld aan dat er sprake is van koude: ‘ik bevries’, ‘ik sterf van de koude’, ‘juffrouw alstublieft, ik heb
het koud!’, …
Dit wekelijks douchen betekent een enorme uitputtingsslag voor Bewoner XY.
Hieronder wordt een grafisch overzicht gegeven van de frequentie van geobserveerde gedragingen bij deze bewoner vóór aanvang van het persoonsgericht
behandelplan.
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Figuur 3: Frequentie van geobserveerd gedrag voor bewoner XY vóór opstart behandelplan

De globale inschatting van het discomfort, aanwezig tijdens deze drie observaties, wordt geschat op ‘5’. Dit betekent de neiging naar een extreem
oncomfortabel gevoel tijdens het uitvoeren van het douchen.

Globale inschatting van het ongemak

1

2

3

4

5

6

_____________________________________________________________
Volledig comfortabel

Extreem oncomfortabel

Figuur 4: Globale inschatting van het ongemak voor bewoner XY vóór opstart behandelplan

o Opstellen behandelplan
Uit de afname van de checklist ‘relationele factoren’ kan geen aanleiding tot negatief gedrag gedetecteerd worden. Er wordt op alle items ‘4’, ‘5’ of ‘6’
gescoord. Dit betekent dat het betreffende positief gedrag van het personeelslid ‘vaak’, ‘bijna altijd’ of ‘altijd’ aanwezig is en dus geen oorzaak vormt voor
moeilijk hanteerbaar gedrag.
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Mogelijke oorzaken en bijhorende strategieën die van toepassing zijn op Bewoner XY worden geselecteerd uit de formulieren ‘oorzaak en acties’ (bijlage
5).

Oorzaken
Angst voor koude

-

Nood aan controle

-

Strategieën
Geef een bad in plaats van een douche
Verwarm de handdoeken, onderkleding en kleding op voorhand
Sluit deuren en ramen
Zet tijdig de verwarming volledig open
Laat het bad op voorhand vollopen met warm water
Verhoog de temperatuur van het water
Bedek de bewoner volledig met warme handdoeken bij verlaten van het
bad.
Droog de bewoner zo snel mogelijk af
Stimuleer de zelfzorg: laat de bewoner het bovenlichaam afdrogen
Laat de bewoner de temperatuur van het water voelen en vraag of dit
goed is
Verschuif het tijdstip van baden naar de late namiddag
Laat bewoner zelf de snelheid van het baden bepalen
Kleedt de bewoner voorzichtig uit
Stimuleer de zelfzorg zoveel als mogelijk
o Zelf laten uitkleden
o Zelf laten wassen
o Enkel hulp bieden waar nodig

Overprikkeling

-

Vul het bad alvorens de bewoner de badkamer betreedt
Sluit de gordijnen
Praat op een zachte, warme toon
Verlicht de sterrenhemel
Dim de overige lichten

Angst voor hoofdwassing

-

Schep voorzichtig met de handen water over het achterhoofd
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Pijn aan de voeten

-

Was de voeten voorzichtig
Gebruik de rand van het washandje om tussen de tenen te wassen
Dep de voeten droog in plaats van te wrijven
Leidt de bewoner af met snoepjes

Er wordt in deze situatie gekozen voor badolie en een aromasteamer met lavendelgeur. Dit heeft mogelijk een rustgevend effect op een geagiteerde,
dolende persoon met dementie. De keuze voor lavendel is gemaakt omdat dit een geur is die door elke generatie gekend is en een ontspannende werking
heeft. De lavendel kleurt bovendien het badwater paars, waardoor dit minder bedreigend overkomt.
Bij deze bewoner wordt er bewust niet voor de aanwezigheid van achtergrondmuziek gekozen, daar hij erg gevoelig is voor overprikkeling. Bovendien valt
het beluisteren van muziek niet binnen zijn interessegebied.
De badkamer zelf wordt voor de komst van Bewoner XY opgeruimd. Het licht in de badkamer wordt op voorhand reeds gedimd. Gelijktijdig licht de
sterrenhemel op. De gordijnen en de deur worden gesloten. Bij het betreden van deze ruimte krijgt de bewoner onmiddellijk een veilig en beschermd
gevoel.

o Evalueren en bijsturen
Bewoner XY wordt opnieuw driemaal geobserveerd aan de hand van de checklist ‘gedragsobservaties’. Aangezien de omgang van de zorgverlener met de
bewoner in deze situatie geen aanleiding geeft tot het ontstaan van discomfort, wordt de checklist ‘relationele factoren’ niet opnieuw afgenomen.
Onderstaande figuur geeft een overzicht weer van de gestelde gedragingen van bewoner XY geobserveerd tijdens de uitvoering van het behandelplan. Er
is een duidelijke afname in negatief gedrag zichtbaar. Gelijktijdig is er een toename in positief gedrag aanwezig, zoals glimlachen, het geven van
complimentjes, …
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Figuur 5: Frequentie van geobserveerd gedrag voor bewoner XY tijdens uitvoeren behandelplan
Bij het betreden van de badkamer geeft de bewoner spontaan aan ‘dat het hier lekker warm is!’. Het is noodzakelijk om de verbale instructies te
ondersteunen op een non-verbale manier, omwille van aanwezigheid van gevorderde dementie en een verminderd gehoor. Het lukte echter om Bewoner
XY de temperatuur van het water te laten goedkeuren, alvorens hierin plaats te nemen. Bij het uitkleden heeft de bewoner hulp nodig van de hulpverlener.
Deze handeling lijkt hij moeilijk te kunnen bevatten. Hij aanvaardt dit zonder verzet door de rustige, warme aanpak van het personeelslid. Bewoner XY
geniet met volle teugen van het bad. Bij de tweede observatie vraagt deze zelfs spontaan of hij mag neerliggen in het water. Hierbij werd zijn hoofd
ondersteund met een waterkussen. De bewoner mompelt op dat moment in zichzelf en schept water over zijn lichaam. Het hoofd wordt gewassen door
voorzichtig water over zijn achterhoofd te scheppen. Dit is een zeer mooi moment voor zowel de bewoner als de hulpverlener!
Er kan dus gesteld worden dat er een opmerkelijke verbetering in comfort plaatsvindt. De globale inschatting verschuift van een schamele ‘5’ naar een ‘1’
(figuur 6). Dit betekent extreem comfortabel!
Globale inschatting van het ongemak
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Extreem oncomfortabel
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Figuur 6: Verschuiving van discomfort ‘5’ naar comfort ‘1’ bij bewoner XY

o Casus 2: Bewoonster XX
o Begrijp de persoon
Bewoonster XX is geboren in 1928. Zij lijdt aan de ziekte van Alzheimer en bevindt zich in de ‘verborgen-ik-fase’. Binnen de Katz-schaal heeft zij een CDprofiel.
Persoonlijke voorgeschiedenis:
Mevrouw is weduwe en heeft vier kinderen. Zij was huismoeder en heeft nog steeds een erg goede band met haar gezin.
Fysieke gezondheid:
De mobiliteit is sterk verminderd omwille van een achteruitgang in de algemene toestand. De kinesist wandelt regelmatig met haar door de
gang maar dit verloopt stroef. Gekend is dat de bewoonster pijnklachten heeft ter hoogte van de rug, de armen en tenen. Steunkousen moeten iedere
dag worden aangedaan omwille van een slechte doorbloeding in de onderste ledematen.
Persoonlijkheid:
Mevrouw lijdt aan afasie, wat verbale communicatie bemoeilijkt. Non-verbale communicatie speelt bijgevolg een grote rol. Zij slaapt graag uit en heeft
een groot ochtendhumeur wanneer zij vroegtijdig wordt gewekt.
Psychosociaal en gemoedstoestand:
Mevrouw neemt passief deel aan activiteiten in de namiddag. Zij geniet voornamelijk van één-op-één contacten en de bijhorende aandacht. Dan reageert
zij positief met een glimlach.

Voorkeur voor baden en aankleden:
Uit de vragenlijst blijkt dat Bewoonster XX in het verleden nooit een bad of douche nam. Het wassen gebeurde steeds aan de lavabo met gebruik van een
washandje en Sunlight zeep. Mevrouw droogde onmiddellijk het gewassen lichaamsdeel af, alvorens naar het volgende over te gaan.
Niveau van dementie:
Mevrouw bevindt zich in de ‘verborgen-ik-fase’. Communicatie verloopt stroef omwille van de aanwezige afasie. Er is weinig contact met de buitenwereld
en de omgeving. Wanneer er toch gecommuniceerd wordt, gebeurt dit via gezichtsuitdrukkingen en onverstaanbare zinnen.
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o Observeer gedrag
Bewoonster XX is sterk beperkt in mobiliteit en wordt bijgevolg iedere dag in bed gewassen. Mevrouw slaapt graag uit, maar dit is niet altijd mogelijk
omwille van afspraken rond het gebruik van de gemeenschappelijke actieve tillift. Zij wordt hierdoor vaak reeds rond 7u30 à 8u00 verzorgd.
Wanneer er gestart wordt met het standaard bedbad verkrampt zij volledig waarbij zij alle ledematen zo dicht mogelijk tegen het lichaam knelt. Tijdens
het wassen stelt de bewoonster vaak verbale agressie en richt zij een gesloten vuist naar het verzorgend personeel. Zij tracht het bedbad te ontlopen door
erg tegen te werken bij manipulaties, zoals draaien in bed. Door het feit dat Bewoonster XX alles dicht nijpt is het een hele klus om haar te wassen, te
drogen en nadien aan te kleden. Voor beide partijen is dit zeer belastend. Uren na het wassen blijft mevrouw erg humeurig en onaanspreekbaar.
Hieronder wordt een grafisch overzicht gegeven van de frequentie van geobserveerde gedragingen bij deze bewoner vóór aanvang van het persoonsgericht
behandelplan.

Figuur 7: Frequentie van geobserveerd gedrag voor
Bewoonster XX vóór opstart behandelplan
De globale inschatting van het discomfort, aanwezig tijdens deze drie observaties, wordt geschat op ‘4’. Dit betekent een oncomfortabel gevoel tijdens het
uitvoeren van het standaard bedbad.

Globale inschatting van het ongemak
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Extreem oncomfortabel

Figuur 8: Globale inschatting van het ongemak voor Bewoner XX vóór opstart behandelplan

o Opstellen behandelplan
Uit de afname van de checklist ‘relationele factoren’ kan geen aanleiding tot negatief gedrag gedetecteerd worden. Er wordt op alle items ‘4’, ‘5’ of ‘6’
gescoord. Dit betekent dat het betreffende positief gedrag van het personeelslid ‘vaak’, ‘bijna altijd’ of ‘altijd’ aanwezig is en dus geen oorzaak vormt voor
moeilijk hanteerbaar gedrag.
Mogelijke oorzaken en bijhorende strategieën die van toepassing zijn op Bewoonster XX worden geselecteerd uit de formulieren ‘oorzaak en acties’ (bijlage
5).
Oorzaken
Angst voor koude

-

Teveel aan water

-

Strategieën
Verwarm de onderkleding, kleding en handdoeken
Sluit de kamerdeur, ramen en tussendeur badkamer – kamer
Zet de verwarming tijdig volledig open
Laat warm water op voorhand lopen
Bedek de bewoonster met handdoeken (bovenlichaam en onderlichaam)
Droog de bewoonster onmiddellijk na het douchen af
Verhoog de temperatuur van het water
Pas de kracht en hardheid van de waterstraal aan
Wikkel een washandje rond de douchekop
Indien dit niet helpt: houdt de douchekop langs het lichaam en schep water
met het washandje over het lichaam
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Nood aan controle

-

Laat bewoonster beoordelen of de temperatuur van het water goed is
Laat de bewoonster zelf de snelheid van het baden bepalen
Laat de bewoonster uitslapen!
Laat de bewoonster eerst ontbijten op bed vanaf 9u30
Stel het douchen uit tot een later tijdstip
Vraag toestemming alvorens een handeling uit te voeren

Bij deze bewoonster wordt voor de toepassing van citroengras gekozen omwille van diens opwekkende eigenschappen. Er wordt gebruik gemaakt van
rustgevende muziek, daar mevrouw hier in het verleden ook graag naar luisterde.
Bewoonster XX slaapt graag uit. Hiertoe wordt de afspraak gemaakt dat mevrouw ontbijt op bed krijgt om 9u30, zodat zij de tijd kan nemen om rustig te
ontwaken. Nadien wordt zij uit bed gehaald met de actieve tillift en in de douche gewassen. Het is belangrijk elke handeling duidelijk te verklaren aan de
bewoonster en hiervoor toestemming te vragen. Toestemming wordt in deze situatie verkregen door mevrouw aan te spreken met de naam en een gesloten
vraag te stellen. Hierbij dient er kort en duidelijk gesproken te worden. Door het vragen of een handeling al dan niet mag gebeuren, krijgt de persoon met
dementie een gevoel van controle.

o Evaluatie en bijsturing
Bewoonster XX wordt opnieuw driemaal geobserveerd aan de hand van de checklist ‘gedragsobservaties’. Aangezien de omgang van de zorgverlener met
de persoon met dementie in deze situatie ook geen aanleiding geeft tot het ontstaan van discomfort, wordt de checklist ‘relationele factoren’ niet opnieuw
afgenomen.
Onderstaande figuur geeft een overzicht weer van de gestelde gedragingen van Bewoonster XX geobserveerd tijdens de uitvoering van het behandelplan.
Er is een forse afname in negatief gedrag zichtbaar. Gelijktijdig is er een lichte toename in positief gedrag aanwezig, zoals glimlachen.
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Figuur 9: Frequentie van geobserveerd gedrag voor Bewoonster XX tijdens uitvoeren behandelplan
Het ontbijt wordt om 9u30 op bed gegeven. Zo krijgt mevrouw de kans om langer te slapen. Tijdens het eten blijft de bewoonster rustig en ontspannen.
Eenmaal zij aan de actieve tillift wordt vastgeklikt, ontstaan er pijnreacties die vermoedelijk te wijten zijn aan stijfheid van de gewrichten na langdurig
liggen. Er wordt getracht om haar zo goed als mogelijk alles uit te leggen, waarbij er steeds wordt gewacht op een bevestigend signaal. Bij het gebruik
van de actieve tillift is er enige vorm van verzet.
Er wordt gekozen voor het gebruik van de douche in plaats van het standaard bedbad. Er worden handdoeken op zowel het boven- als onderlichaam van
de bewoonster gelegd om afkoeling te voorkomen en privacy te bewaren. Tijdens het wassen heeft zij nu de ogen steeds open. Om verzet te voorkomen
wordt er, alvorens een manipulatie uit te voeren, toestemming gevraagd. Er is enkel wat weerstand bij manipulatie van de actieve tillift. Bij de vraag of de
steunkousen kunnen aangedaan worden, steekt de bewoonster zelfs de benen in de lucht om mee te helpen.
Er kan geconcludeerd worden dat er een verbetering in comfort plaatsvindt. De globale inschatting verschuift van een ‘4’ naar een ‘2’ (figuur 10).
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Volledig comfortabel

Extreem oncomfortabel

Figuur 10: Verschuiving van discomfort ‘4’ naar comfort ‘2’ bij Bewoonster XX

Toch is het gevoel aanwezig dat er bovenop het bereikte comfort een extra verbetering mogelijk is. De eens zo logische lijkende keuze om het standaard
bedbad te wijzigen naar een douche, lijkt nu wat vreemd. Des te meer omdat mevrouw in het verleden nooit in bad of douche ging. Er wordt bijgevolg een
andere techniek geïntroduceerd, namelijk het gebruik van het towel bath. Mevrouw wordt opnieuw in bed gewassen, maar nu op warmere, meer
rustgevende manier dan bij het standaard bedbad. De overige randvoorwaarden worden behouden, zoals het gebruik van citroengras, rustgevende muziek
en uitslapen. Het gebruik van de actieve tillift wordt hierdoor vermeden, wat elke vorm van verzet laat verdwijnen. Bovendien blijft mevrouw ten alle tijden
bedekt, waardoor dit een aangename warme omgeving vormt. Deze nieuwe aanpak leidt tot het volledig verdwijnen van negatieve gedragingen. Dit
betekende bovendien geen grotere tijdsinvestering dan het standaard bedbad. De globale inschatting van het ongemak verschuift bijgevolg verder van ‘2’
naar ‘1’, namelijk volledig comfortabel!
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Figuur 11: Verschuiving van comfort ‘2’ naar comfort ‘1’ bij Bewoonster XX
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o Uitrol naar externe woonzorgcentra
In het kader van Limburg Sterk Merk (LSM) werd een uitrol naar minimum vijf externe woonzorgcentra betracht. Hiertoe werden drie opeenvolgende
workshops georganiseerd waarin naast theorie, ook bovenstaande structuur werd toegepast op individuele casussen. Zes externe organisatie namen hieraan
geëngageerd deel: Woonzorgcentrum Immaculata in Overpelt, Christelijk Woonzorgcentrum te Zonhoven, Woonzorgcentrum Cecilia in Alken,
Woonzorgcentrum Ocura in Beringen, Home Elisabeth te Sint-Truiden en het Sint-Jan Bergmanstehuis in Hamont. In totaal bedroeg dit een vijftiental
deelnemers, waarbij er minimum twee personeelsleden per organisatie aanwezig waren doorheen de drie workshops.
De eerste workshop behandelde achterliggende theoretische concepten zoals uitleg over moeilijk hanteerbaar gedrag, oorzaken en gevolgen van de strijd
en strategieën om de strijd te staken. Ook werd de basis tot objectief observeren toegelicht. Het theoretisch kader kreeg vorm, waarover in de volgende
workshops de praktijk zal geplaatst worden. Er werd afgesloten met een stellingenspel en uitleg over de selectie van de individuele casus en bijhorende
checklisten. Elke organisatie ging binnen de eigen voorziening aan de slag door elke geselecteerde casus driemaal te observeren.
In de tweede workshop lag de nadruk op verschillende methodes van baden, zoals douchen, het bad en baden op de kamer. Binnen elke categorie werden
de vier pijlers uitvoerig toegelicht, namelijk (angst voor) koude, pijn, nood aan controle en nood aan veiligheid. Deze werden ondersteund met
beeldmateriaal afkomstig van de DVD ‘Bathing without a battle’ van Barrick et al. (2008). Er werd ook een korte toelichting gegeven over de problematiek
van haarwassing. Vervolgens werd er in groep aan de hand van de afgenomen checklisten per casus een behandelplan opgesteld. Hierin kwamen tal van
creatieve en praktische suggesties naar voren. Bovendien werd aan elke instelling 1 Swash shampoo cap en 2 pakjes Swash wasdoekjes microgolf
meegeven. Deze konden zo nodig uitgetest worden. Met dit behandelplan ging ieder opnieuw aan de slag binnen de eigen organisatie. Er werd nu driemaal
geobserveerd tijdens het uitvoeren van het opgestelde behandelplan.
In de laatste workshop werden de behandelplannen geëvalueerd op hun succes. De resultaten van de tweede observatieperiode werden per casus in groep
terug gekoppeld. Er werden zo nodig bijkomende praktische tips aangereikt. In nagenoeg alle casussen was er een opmerkelijke verbetering in comfort
zichtbaar! Er werd ook een klein theoretisch gedeelte toegelicht over ‘omgaan met weerstand’, gezien het niet vanzelfsprekend is om collega’s mee te
krijgen in dit verhaal. Groepsleden gaven aan hier reeds herhaaldelijk mee geconfronteerd te worden.
Als afsluiter werd een kwalitatieve tevredenheidsmeting uitgevoerd. Als eerste vraag werd gesteld welke verwachtingen er aanwezig waren bij inschrijving
voor de workshops. Men hoopte vooral tips en handvaten te krijgen in omgang met moeilijk hanteerbaar gedrag tijdens het baden. Er is vraag naar kleine,
creatieve oplossingen die weinig geld kosten en door iedereen kunnen toegepast worden binnen een woonzorgcentrum. Ook was er vraag naar meer inzicht
in de oorzaak van een strijd. Als antwoord op de vraag ‘zijn deze verwachtingen ingevuld doorheen de drie workshops?’ en ‘wat vonden jullie goed?’ werd
aangehaald dat de concrete tips vanuit de andere woonzorgcentra een belangrijke meerwaarde vormden. Ook de vele ideeën die doorheen de workshops
werden aangereikt, werden geapprecieerd. De verdeling van de workshops in eerst een theoretisch stuk om dan volop in de praktijk te duiken was zeker
goed. Een belangrijk positief punt was het feit dat elke organisatie zelf minimum één casus binnen de eigen instelling kon selecteren. Dit was zeer leerrijk,
doordat het behandelplan kon uitgetest worden op die individuele bewoner. Dit wekte bovendien ook de interesse van collega’s op de werkvloer. Deze
kwamen vaak informeren over het hoe en waarom van de gekozen aanpak. Er was bovendien voldoende tijd en ruimte om vragen te stellen en informatie
onderling uit te wisselen.
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Op de vraag ‘zijn er aspecten die je nog graag besproken had?’ werd aangehaald dat extra informatie en tips over het geven van een snoezelbad of
aromatherapie welkom zijn. Er was ook vraag naar een bredere insteek naar bewoners met weerstand tijdens het poetsen van de tanden of toiletbezoek.
Dit was echter niet de insteek van het concept ‘baden zonder strijd’.
Er werd aangegeven dat de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de aangeboden checklisten en documenten groot is. Deze worden in een aantal
organisaties nu reeds toegepast op andere bewoners. Hier worden de formulieren standaard toegevoegd aan bijvoorbeeld de anamnese. Vele deelnemers
gaven aan dat deze graag het concept ‘baden zonder strijd’ nog verder willen uitwerken in de toekomst. De focus en aandacht voor discomfort tijdens
baden is nu verscherpt. Er werd bovendien aangehaald dat de deelnemers voelde dat er meer tijd voor de bewoner werd genomen, waarbij men veel
rustiger was in de omgang met de persoon met dementie.
Op de afsluitende vraag ‘hoe heb je de workshops in het algemeen ervaren?’ was iedereen unaniem zeer enthousiast. Het is fijn om de evolutie in het
badgebeuren, alsook het effect hiervan op de bewoner en zichzelf te kunnen voelen. Het geeft veel voldoening en plezier om de tips te kunnen toepassen
en het gewenste resultaat te behalen.
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Conclusie
Na toepassing van het concept ‘baden zonder strijd’ met bijhorende structuur, ontleend aan Barrick et al. (2008), kan geconcludeerd worden dat dit een
enorme meerwaarde betekent voor personen met dementie en bijgevolg ook voor hulpverleners op de werkvloer. Dit wordt gestaafd door het gegeven dat,
na de evaluatie van 12 casussen, er bij 11 hiervan een grote verbetering in comfort zichtbaar is. Bij één casus kon slechts een beperkte winst geboekt
worden, mede door de complexiteit van het gestelde gedrag, alsook de rigiditeit van de betreffende organisatie.
Niet alleen worden standaard methoden als bad en douche in een nieuw daglicht geplaatst en bekeken door de ogen van de persoon met dementie, relatief
onbekende technieken als het rinseless bath en vooral het towel bath vinden hun weg als vervanging van minder persoonsgerichte methoden. Vele onder
ons verwachten bij toepassing hiervan een bijkomende tijdsinvestering, maar de praktijk bewijst echter het tegendeel. Er is vaak sprake van een
verminderde tijdsduur, juist doordat er minder verzet aanwezig is.
Het gebruik van shortcuts, zoals ‘zeep zonder spoelen’, shampoo caps en washandjes in de microgolf worden stilaan geïntegreerd in de aanpak van moeilijk
hanteerbaar gedrag tijdens het baden. Deze worden nooit gebruikt als tijdsvoordeel voor de hulpverleners, maar om het comfort van de persoon met
dementie te verhogen. Een aantal bewoners kunnen niet altijd het nodige geduld opbrengen, waardoor het verminderden van de tijdsduur een belangrijke
factor vormt in het voorkomen van de strijd. Voornamelijk het gebruik van de shampoo caps scoort hoog in bruikbaarheid. Een haarwassing is vaak een
beangstigend gebeuren dat leidt tot water in oren of ogen. Dankzij de mutsjes wordt het haar rustig gemasseerd, maar dient er niet met water gespoeld
te worden. Dit betekent een belangrijke verbetering in comfort.
Een cruciaal aspect binnen dit gegeven is de persoonsgerichte benadering. De keuze van methode hangt in feite volledig af van de mogelijkheden en
voorkeuren van de persoon met dementie en niet van organisatorische moeilijkheden of voorkeuren van de betrokken hulpverlener. Ongeacht welke
methode er wordt geopteerd, ook deze dient op zijn beurt weer aangepast te worden aan de noden van de individuele bewoner! Creativiteit en volharding
spelen hierin een belangrijke rol.
Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk aspect, kan gesteld worden dat hulpverleners hierin teamspelers dienen te zijn. Door het nodige overleg
en onderlinge afstemming, wordt het gehele afdelingsteam betrokken in het opstellen van een persoonsgericht behandelplan. Dit vergroot aanzienlijk de
draagkracht en kans op uitvoering. Enkel door ieders inzet kan elk badmoment een mooi en comfortabel gebeuren zijn tussen de persoon met dementie
en diens hulpverlener.
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Bijlagen
Bijlage 1: Materiaal en instructies towel bath
INSTRUCTIES ‘TOWEL BATH’
1. Verzamel materiaal
a.

b.

c.
d.

3. Bereid het bad voor

2 of meer grote badhanddoeken
o 1 onder bewoner
o 1 vochtige handdoek in waaiervorm
o (2 droge handdoeken op bewoner indien nodig)
1 grote plastiek zak met hierin
o 1 grote handdoek in waaiervorm geplooid
(bovenaan)
o 1 gewone handdoek gewoon opgeplooid (onderaan)
o 2 washandjes
1 à 2 liter warm water
½ maatje zeep zonder spoelen

m. Giet het water met zeep in de plastiek zak en kneed het in
de handdoeken totdat deze uniform vochtig zijn (niet
kletsnat! Voelt zoals een goed uitgewrongen washandje)
n. Draai het uiteinde van de zak dicht om de warmte te
behouden
o. Neem de zak met de warme handdoeken en washandjes
mee naar het bed

4. Het baden en masseren
p.
q.

2. Bereid de persoon voor
r.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Leg kort het bad uit
Maak de kamer rustig of speel rustige muziek
Dim de lichten wanneer de PMD hier rustig van wordt
Verzeker privacy
Was je handen
Leg zo nodig één grote badhanddoek onder de persoon om
de lakens te beschermen
Kleedt de PMD uit
Hou deze bedekt met bedlinnen/tweede grote badhanddoek

s.
t.
u.
v.
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Leg de grote badhanddoek in waaiervorm aan het voeteinde.
Maak de voeten en onderbenen bloot en bedek deze
onmiddellijk met de warme, vochtige handdoek
Voorzichtig en geleidelijk bedekken van de PMD met de
vochtige handdoek in waaiervorm en gelijktijdig droge
handdoek wegnemen
Begin met het lichaamsdeel te masseren dat het minst stress
veroorzaakt
Leg zo nodig de badhanddoek over de vochtige handdoek om
warmte te behouden
Was de achterkant van de benen door deze te buigen
Was gezicht, nek en oren met een eerste washandje

Draai de persoon op de zij en plaats de kleinere warme,
vochtige handdoek in de rug.
x. Masseer in en zorg dat de voorkant bedekt blijft met de
badhanddoek(en)
y. Was het rectum met het eerste washandje.
z. Verwijder hierna de kleine vochtige handdoek
aa. Draai de persoon terug op de rug.
bb. Gebruik een tweede washandje om het intiem toilet aan de
voorzijde te wassen
cc. Geen spoelen of drogen noodzakelijk

Voor mensen die erg gevoelig zijn voor koude: twee
droge handdoeken bovenop de vochtige handdoek
verhogen het comfort
hh. Verwijder de vochtige handdoek alvorens te draaien
o Sommige personen zijn gevoeliger voor koude dan
anderen. De vochtige handdoek voelt koud aan na 5
minuten
ii. Gebruik dubbele plastiek zak
o Als de plastiek dun is, gebruik dan twee zakken. Dit
helpt de warmte vasthouden.
jj. Gebruik wegwerpdoekjes met warm water om het rectum te
wassen wanneer dit erg vuil is
o

w.

5. Nazorg
dd. Als de persoon dit wenst kan deze ontkleed blijven liggen,
bedekt met de badhanddoek of lakens. Aankleden kan op
een later tijdstip
ee. Een droge, warme katoenen handdoek dichtbij de huid kan
extra comfort en warmte geven.
ff. Ruim gebruikt linnen terug op
6. Extra tips
gg. Bedek de vochtige handdoek met één of twee droge
badhanddoeken
o Dit zorgt ervoor dat de vochtige handdoek warm
blijft
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Bijlage 2: Vragenlijst aan familieleden met begeleidende brief
23 februari 2015

Beste familieleden,

In de nabije toekomst wordt er een nieuw project gelanceerd binnen de organisatie waarin uw familielid verblijft. Dit heeft als doel de ongemakken en
hindernissen tijdens het baden van uw familielid te detecteren en om te buigen. Er wordt gestreefd naar ‘baden zonder strijd’ waarbij de bewoner
daadwerkelijk geniet van het aangeboden badmoment. Er zal een behandelplan worden opgesteld waarbij gebruik gemaakt kan worden van alternatieve
wastechnieken en het aankleden van de omgeving (geur, muziek, …). Daar informatie uit het verleden belangrijke aanwijzingen kan opleveren, vragen wij
u vriendelijk bijgevoegde vragenlijst in te vullen. Wij hopen op uw enthousiasme en goedkeuring om op deze manier voor uw familielid een aangenaam en
comfortabel badmoment te creëren.

Voor bijkomende informatie en/of vragen omtrent het project ‘baden zonder strijd’, kan u zich steeds tot onderstaande personen wenden. U kan de
vragenlijst afgeven op de verpleegpost van de afdeling waarin uw familielid verblijft.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,

Naam
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Om de kwaliteit van zorg te verhogen, wensen wij wat meer informatie over de badgewoonten en voorkeuren van uw familielid in de vroegere thuissituatie.
Aangezien in het verleden het gebruik van bad of douche niet standaard was, dient u enkel deze vragenlijst in te vullen wanneer uw familielid hier wel gebruik
van maakte.
Enerzijds behandelen deze vragen het baden bij uw gezond, zelfstandig familielid (kolom 1). Anderzijds gaan deze vragen over de gewoonten bij uw
hulpbehoevend familielid, vlak voor opname in het woonzorgcentrum (kolom 2). U mag het correcte antwoord aankruisen in kolom 1 en 2. Meerdere antwoorden
zijn mogelijk.

1. Hoe dikwijls per week ging uw familielid in bad?
Gezond, zelfstandig familielid

Hulpbehoevend familielid voor opname in het woonzorgcentrum
Minder dan 1x/week
1-2x/week
3-4x/week
Meer dan 4x/week

2. Op welk tijdstip ging uw familielid in bad?
Gezond, zelfstandig familielid

Hulpbehoevend familielid voor opname in het woonzorgcentrum
Voor 7u ’s morgens
Voormiddag
Namiddag
Avond
Juist voor bedtijd
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3. Hoe lang bedroeg de badtijd?
Gezond, zelfstandig familielid

Hulpbehoevend familielid voor opname in het woonzorgcentrum
Minder dan 10 min
15-30 min
30-60 min
Meer dan 1 uur

4. Waar nam uw familielid een bad?
Gezond, zelfstandig familielid

Hulpbehoevend familielid voor opname in het
woonzorgcentrum
Badkuip
Douche
Bedbad

5. Welke badbenodigdheden werden gebruikt?
Washandje
Spons
Borstel
Speciale zeep. Welke?
Andere? ......
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6. Beschrijf de manier waarop uw familielid de zeep afspoelde :
Met de douchekop
Met water uit de badkuip
Andere? ……

7. Gebruikte uw familielid talkpoeder na het baden?
□
□

NEEN
JA

Zo ja, welk merk? _________________________________

8. Gebruikte uw familielid voedende lotion?
□
□

NEEN
JA

Zo ja, welk merk? __________________________________

9. Beschrijf het gevoel van baden dat uw familielid ervoer?
Gezond, zelfstandig familielid

Hulpbehoevend familielid voor opname in het
woonzorgcentrum
Helemaal niet leuk
Niet leuk
Neutraal
Leuk
Heel leuk
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11. Kan u ons vertellen waar uw familielid erg van kon genieten tijdens het baden?
□

(Heel) warm water

□

Achtergrond muziek
Zo ja, welke muziek? ______________________________________________________

□

Gebruik van badzout

□

Gebruik van geuren
Zo ja, welke geuren? ______________________________________________________

□

Anderen? _________________________________________________________

12. Kan u ons “speciale tips” geven die u handig vond bij het baden?
Beschrijf hier al de aandachtspunten die u toepaste om het baden eenvoudiger en aangenamer te maken voor uw familielid dat gewassen werd.
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Hartelijk dank voor het beantwoorden van deze vragenlijst!
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Bijlage 3: Checklist gedragsobservatie
Naam bewoner: …………………….

Datum van het bad: …………………………

Turf de frequentie dat elk gedrag voorkomt door telkens een streepje te trekken in het vakje naast het geobserveerde item. Indien meerdere gedragingen
gelijktijdig voorkomen, turf dan beiden.

Gedrag dat ongemak suggereert
Frequentie

Gedrag dat comfort suggereert

Gedrag

Frequentie

Gedrag

Vermijd baden

Knuffelen/kussen

Bijt

(glim)lachen

Gesloten vuist

Zingt

Klaagt

Dankt of complimentjes voor de verzorger

Wijst met de vinger

Ander positief gedrag

Grijpt of doet een poging
Slaat, duwt, krabt, duwt of doet een poging tot
Vijandige taal
Stampt of doet een poging tot
Gaat weg
Spuwt
Gooit met dingen
Ander geagiteerd of agressief gedrag
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Globale inschatting van het ongemak (omcirkel)
1

2

3

4

Volledig comfortabel

5

6
Extreem oncomfortabel

Bijkomende informatie:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
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Bijlage 4: Checklist relationele factoren

Naam hulpverlener: …………………………

Naam bewoner: ……………………………..

Datum van bad: …………………………………

Omcirkel de geobserveerde gedragingen. Hierbij wijst een hoger cijfer op een betere benadering en een lagere cijfer op een minder geschikte communicatiewijze in
het baden van personen met dementie.

VERBALE COMMUNICATIE

NOOIT

BIJNA NOOIT

AF EN TOE

VAAK

BIJNA ALTIJD ALTIJD

Lof voor de inwoner

1

2

3

4

5

6

Gebruikt een rustige stem

1

2

3

4

5

6

Spreekt respectvol

1

2

3

4

5

6

Spreekt zijn bezorgdheid/
interesse uit

1

2

3

4

5

6

Spreekt rechtstreeks naar de
bewoner

1

2

3

4

5

6

Bereid de bewoner voor op de
activiteit

1

2

3

4

5

6

Baad met een aangepaste
snelheid voor deze bewoner

1

2

3

4

5

6

ACTIVITEIT PRESENTATIE
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NONVERBALE
COMMUNICATIE
Zacht aanraken van de
bewoner

1

2

3

4

5

6

Flexibel zijn met de bad
routine

1

2

3

4

5

6

Maakt oogcontact met de
bewoner

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

ONAFHANKELIJKHEID
(beoordelen naar het juiste)
Stimuleert de autonomie
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Bijlage 5: Formulieren ‘oorzaak en acties’
Formulieren ‘oorzaak en acties’: De PMD wil de badkamer niet betreden
MOGELIJKE OORZAAK
ACTIE
1. Persoonlijk
Wil nu niet in bad
Angst
Controle

2. Interpersoonlijk
PMD herkent zorgverlener niet

PMD vertrouwt zorgverlener niet

3. Fysiek
Onbekende omgeving

Oncomfortabele benodigdheden/
te weinig hulp

VERKLARING

Probeer het later opnieuw
Benader de persoon alleen
Bied een beloning aan. Probeer
met een favoriete bezigheid of eten
Nodig de PMD uit voor een wandeling zonder het
woord ‘bad’ te gebruiken
Vraag wanneer de persoon het liefst in bad of douche
gaat of dat deze liever een bedbad krijgt

PMD heeft er nu mogelijk geen zin in
Een groep van mensen kan bedreigend overkomen
Een beloning maakt het baden minder vervelend en
kan een motivatie vormen
Dit leidt de PMD af en vermijdt een gevecht

Probeer een andere zorgverlener of
nodig een familielid uit om te helpen

De persoon heeft misschien liever een andere
zorgverlener of iemand erbij waar deze een innigere
band mee heeft
Dit bouwt vertrouwen op alvorens de persoon te
vragen om iets te doen voor jou

Wandel of praat met de PMD enkele minuten voor je
deze uitnodigt tot baden

Geef de persoon de keuze en een gevoel van
controle

Schat in of iets in de
badruimte bijdraagt tot weigering
Geef het bad in een andere ruimte zoals de eigen
kamer

Aspecten van de kamer, zoals het licht, temperatuur
of een andere bewoner kunnen weigering uitlokken
Vermijdt verplaatsingen van een persoon naar een
angstaanjagende ruimte. De persoon voelt zich
waarschijnlijk comfortabeler in de eigen kamer

Probeer een andere verplaatsingsmethode, zoals een
rolstoel

De persoon heeft misschien meer hulp nodig dan deze
nu krijgt
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Formulieren ‘oorzaak en acties’: De PMD wil niet gebaad worden
MOGELIJKE OORZAAK

ACTIE

VERKLARING

Nodig de persoon uit om te baden enige
tijd na toediening pijnmedicatie

Verlichting van pijn geassocieerd met verplaatsingen
en bad-gerelateerde taken kunnen het gevoel dat de
PMD heeft ten opzichte van baden positief
veranderen.
Een bedbad vermijdt pijnlijke
transfers
Een bedbad vermijdt pijnlijke
transfers
Dit is minder storend voor de PMD

1. Persoonlijk
Pijn

Probeer een andere manier van
verplaatsing
Probeer een bedbad
De PMD heeft het moeilijk met verandering van omgeving:
het verlaten van één locatie of activiteit voor een andere

De PMD heeft geen zin om te baden

Gebruik het voordeel van natuurlijke
overgangstijden: Nodig de persoon uit tot
baden wanneer deze toevallig aan de
badkamer voorbij loopt en/of wanneer
deze al wakker is.
Bied een beloning aan:
probeer een favoriete
activiteit of eten.
Probeer het later opnieuw

De PMD heeft een beperkte
mobiliteit

Gebruik een rolstoel of ander hulpmiddel
om de persoon te verplaatsen

De PMD heeft nood aan beloning

2. INTERPERSOONLIJK
De PMD begrijpt de noodzaak van een bad niet

Een beloning maakt baden minder onaangenaam en
kan motiverend werken
De eerste reactie kan een voorbijgaande reactie zijn.
Bevestig het gevoel van de PMD. Geef gevoel van
controle.
Stappen naar het bad/douche kan heel vermoeiend
of pijnlijk zijn voor sommige personen

Creëer een reden: zeg dat het nodig is om
zich te verfrissen voor de volgende
activiteit, werk of bezoekers Vertel de
persoon dat de kledij gewassen moeten
worden

De persoon wil misschien gewoon
weten waarom hij in bad moet.

Wandel of praat enkele minuten met de

Dit bouwt een vertrouwen op voor je een persoon
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De persoon heeft een voorkeur voor
een bepaalde zorgverlener

persoon voor je hem/haar uitnodigt tot
baden
Stel uit tot die bepaalde zorgverlener
beschikbaar is

De persoon heeft nood aan een zachte benadering

Probeer een andere zorgverlener of nodig
een familielid uit om
te helpen. Als niet aan de voorkeur kan
voldaan worden, praat hier dan over met
de PMD. Zijn er problemen met een
bepaald geslacht?
Benader de persoon alleen

vraagt om iets te doen
De persoon mag een voorkeur hebben voor een
andere zorgverlener of iemand waar deze een
betere, hechtere relatie mee heeft
Erkenning van voorkeuren kan een positief effect
hebben.

Twee personen kan al bedreigend
zijn voor sommige PMD

3. Fysieke omgeving
Temperatuur van water en kamer

Geluid/lawaai

Privacy
Toestel dat gebruikt wordt voor
vervoer is oncomfortabel
Oncomfortabele douchestoel

Controleer de kamertemperatuur voor je
de persoon naar de badkamer brengt.
Controleer temperatuur van water
regelmatig.
Verminder de hoeveelheid van
geluid/lawaai of gesprek met ieder ander
persoon dan de persoon die gebaad wordt
Houd de persoon zoveel als mogelijk
bedekt. Baad één persoon per keer
Probeer een ander transport
middel/methode. Bekleed de stoel voor
meer comfort
Gebruik een aangepaste maat van stoel,
kleed
stoel aan.

4. Organisatie
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Oudere personen kunnen enorm gevoelig zijn voor
temperatuurwijzigingen

Overprikkeling is storend voor PMD

Geeft gevoel van veiligheid en
respect
Zorgt voor een verhoogd comfort voor de persoon
en geeft minder weerstand
Smalle personen hebben niet voldoende steun in
een grote douchestoel. Zware/struise personen
kunnen zich verkrampt voelen in een te kleine
douchestoel. Kussens zorgen voor extra zachtheid
en ondersteuning waar nodig

Tijdstip van de dag

Manier van baden

Bepaal of de persoon op een bepaald
Het natuurlijk lichaamsritme verschilt per individu.
tijdstip van de dag in bad wil. Gebruik deze Rekening hiermee houden kan bepalen hoe iemand
informatie om een badschema op te
reageert op het vooruitzicht van een bad.
stellen.
Zoek uit wat de persoon verkiest: een
Geef het type bad wat de persoon verkiest. Dit geeft
bedbad, bad of douche. Wanneer de
keuze en een gevoel van controle.
persoon niet kan antwoorden, praat
hierover met collega’s of familie
Probeer verschillende manieren van
methoden en observeer of dit werkt.
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Formulieren ‘oorzaak en acties’: De PMD wil zich niet uitkleden
MOGELIJKE OORZAAK
ACTIE

1. Persoonlijk
Controle

VERKLARING

Laat de persoon de kleren kiezen die deze na het baden zal Geeft een gevoel van controle
dragen
Creëer een reden tot baden: “je zal er mooi uit zien in
propere kledij” of “je kleren zijn vuil”

Geeft een reden om zich uit te kleden

Moedig (pogingen tot) zelfzorg aan

Aanmoedigen van poging tot hulp

Aanvaard de weigering en bied aan om later terug te
komen

Geeft een gevoel van controle en autonomie

Bied keuzes aan: “zal ik je riem uitdoen of doe jij het zelf?” Laat bepaalde controle toe over handelingen
Angst

Stel PMD vaak gerust

Kan zich aangevallen voelen. Helpt om zich veiliger te
voelen

Leg in eenvoudige woorden uit wat je

Kan zich aangevallen voelen. Helpt om zich veiliger te
voelen

gaat doen
Beweeg langzaam en voorzichtig.
Vermijd haastige, snelle bewegingen

Als je te snel gaat kan dat tot angst en verwarring
leiden

Begin bij het uitdoen van de schoenen

Is minder bedreigend dan direct de bovenkleding
uitdoen

Schaamte

Kleed de persoon uit onder een bescherming
(badhanddoek) om bijvoorbeeld de onderbroek uit te
doen

Geeft meer privacy

Koude

Houd de persoon zoveel mogelijk

Beschermt tegen koude

bedekt met handdoeken of een laken
2. Interpersoonlijk
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PMD begrijpt vraag niet

Probeer gebaren of fysieke

Kan begrip verhogen

begeleiding

PMD herkent de zorgverlener
zodanig

niet als

3. Fysiek
De kamertemperatuur is koud

Gebruik afleiding

Kan helpen om samenwerking te verkrijgen wanneer
de persoon zich op iets anders kan richten

Stel jezelf voor en geef tijd om dit te begrijpen

Kan helpen om samenwerking te verkrijgen

Verwarm de kamer vóór je de persoon vraagt zich uit te
kleden

Helpt de persoon zich comfortabel te voelen

Wijs vaste zorgverleners toe

Geef de zorgverlener de tijd om de PMD goed te leren
kennen en om een relatie op te bouwen

4. Organisatorisch
Verschillende zorgverleners meerdere
keren per week
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Formulieren ‘oorzaak en acties’: De PMD wil niet gaan zitten in bad of douche
MOGELIJKE OORZAAK
ACTIE
VERKLARING

1. Persoonlijk
Controle

Angst om te vallen

2. Fysiek
Oncomfortabele inrichting

Laat de persoon de
watertemperatuur voelen
Geef lof voor (poging tot) hulp

Betrekt de persoon in de activiteit, verstrekt het gevoel van controle over wat er gaat
gebeuren
Moedigt hulp aan

Geef de douche staande met
watersandalen aan of looprekje bij
de hand.
Aanvaard de weigering en bied aan
om later terug te komen
Stel de persoon gerust dat hij/zij
niet
zal vallen: “wij houden u vast” of “je
bent veilig bij mij”
Laat de persoon zichzelf
vasthouden tijdens de
verplaatsingen en het zitten door
gebruik te maken van aanwezige
steunen/baren
Vraag hulp aan collega’s indien nodig
Geef de persoon staande zijn/haar
douche terwijl deze zich vasthoudt
aan de baren.
Vraag de familie naar de
voorgeschiedenis

Bevordert veiligheid en geeft een gevoel van autonomie. Is een meer gekende manier
van douchen.

Gebruik de tillift of badlift
indien beschikbaar
Probeer een ander type bad

De persoon heeft het misschien moeilijk om een lidmaat te verplaatsen en deze uitrusting
maakt het comfortabeler
Kan comfortabeler zijn

Geeft een gevoel van autonomie en bevordert de relatie
Dit geeft een groter veiligheidsgevoel bij valangst

Persoon voelt zich ondersteund.
Heeft controle tijdens verplaatsingen

Extra hulp kan geruststellend werken bij valangst
Dit vermijdt een strijd en helpt de persoon om zich veiliger te voelen

Misschien zijn er negatieve gebeurtenissen uit het verleden die een invloed op het heden
hebben
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De badkamer lijkt niet
huiselijk

3. Interpersoonlijk
PMD begrijpt de vraag niet

PMD heeft de voorkeur voor
een andere zorgverlener

Maak een huiselijk ingerichte
De persoon zou minder angstig kunnen zijn
badkamer
Begeleidt de person verbaal naar de De persoon zou minder angstig kunnen zijn
badkamer

Het kan helpen om met behulp van Fysieke signalen kunnen beter helpen dan verbale bij sommige personen
de stoel of hand lichte druk achter
de knie uit te oefenen om PMD te
stimuleren tot zitten
Deel het baden op in eenvoudige
De hele actie is te complex voor de PMD om te weten waar te beginnen.
stap-per-stap bewegingen. Pas
communicatieniveau aan naargelang
fase van dementie.
Probeer een ander soort van baden Verminder je eisen bij de persoon die niet begrijpt wat je van hem vraagt.
Probeer of een andere zorgverlener
de zorgen kan geven

Je doet hem/haar misschien aan iemand denken
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Formulieren ‘oorzaak en acties’: De PMD heeft pijn bij beweging
MOGELIJKE OORZAAK
ACTIE
VERKLARING

1. Persoonlijk
Pijn

Controle

Angst

Leidt de PMD af met
gesprekken of met eten
Geef een bad nadat
pijnmedicatie de kans
kreeg om in te werken.
Wanneer je de persoon
draait, draai op de
minst pijnlijke zijde
Laat de persoon de
bedrand vasthouden en
helpen met draaien
Vraag wat zou helpen en
wacht op antwoord als de
persoon kan praten
Tel af samen met de
PMD alvorens te draaien
Gebruik geruststellende
toon

Helpt de persoon relaxen en voegt een aangename ervaring toe. Maakt het een gebeurtenis in plaats
van een onaangename taak
Verlichting van pijn kan een meer aangename ervaring teweeg brengen

Beweeg traag

Helpt de persoon zich aan te passen, bevordert het veiligheidsgevoel

Advies kiné of ergo om
de beste methode van
verplaatsen te vinden
Doe met twee de
verplaatsingen

Verplaatsingen zijn complex en dienen persoonsgebonden te zijn voor de veiligheid en comfort van alle
partijen

Vermindert het ongemak

Geeft de persoon een gevoel van controle, maakt het draaien eenvoudiger omdat de persoon mee helpt

Zo kan je leren wat de voorkeur van de PMD is. Dit geeft verbondenheid met de zorgverlener.

Helpt de persoon om zich voor te bereiden om te draaien en geeft medewerking i.p.v. tegenwerking.
Leidt af en voorkomt verassingen
Helpt de persoon zich veiliger te voelen
Helpt om te ontspannen

2. Organisatorisch

De verplaatsingen gebeuren zachter en geeft de nodige ondersteuning, vermindert het ongemak
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Formulieren ‘oorzaak en acties’: De PMD heeft een gevoelige huid
MOGELIJKE OORZAAK
ACTIE
VERKLARING
1. Persoonlijk
Pijn

Was voorzichtig met een zachte Minder wrijving vermindert ongemak
aanraking
Gebruik babywashandjes
Droogdeppen in plaats van
wrijven

Controle

Ze zijn zachter dan de meeste
washandjes
Vermijdt wrijving. Is zachter op gevoelige huid

Start met het minst gevoelige
gebied
Raak de PMD zachtjes aan
voordat je begint te wassen

Veroorzaakt minder ongemak

Gebruik verwarmde doekjes
om het rectum te wassen

Ze zijn zachter dan de meeste
washandjes

Vraag naar feedback:
“voelt dit goed aan?”

Laat de persoon weten dat je om hem
geeft

Bedek de douchestoel.
Probeer een ander soort
baden

Dit is comfortabeler. De douchestraal lokt mogelijk ongemak uit.

Helpt de PMD zich aan te passen aan aanrakingen

2. Fysiek
Oncomfortabele inrichting

Vertel wat je gaat doen voordat Geeft een waarschuwing aan de persoon zodat deze voorbereid is. Zo worden
je het doet
verassingen vermeden.
3. Interpersoonlijk
De PMD begrijpt de situatie niet

Leg uit wat je gaat doen

Help de persoon zich begrepen te voelen, bouwt vertrouwen op

63

Formulieren ‘oorzaak en acties’: De PMD is incontinent tijdens het baden
MOGELIJKE OORZAAK
ACTIE
VERKLARING

1. Persoonlijk
Bad gegeven op een tijd dat er
Onderzoek toiletroutine en pas
routinematig stoelgang of urine wordt het badschema hierop aan.
geproduceerd

Preventie is de sleutel

Fysieke bewegingen stimuleren de
uitscheiding

Help de PMD eerst op het toilet
alvorens te baden

Preventie is de sleutel

2. Fysiek
Douchestoel stimuleert stoelgang

Help PMD eerst op het toilet

Preventie is de sleutel

Geef een ander type van bad

Preventie is de sleutel

Gebruik een douchestoel met een Preventie is de sleutel
emmer (wc-stoel)
Lopend water stimuleert urineren

Laat het badwater lopen voor de
persoon in de badkamer komt

Preventie is de sleutel

Help de PMD eerst op het toilet

Preventie is de sleutel
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Formulieren ‘oorzaak en acties’: De PMD wil de voeten niet laten wassen
MOGELIJKE OORZAAK
ACTIE
VERKLARING
1. Persoonlijk
Pijn

Week de voeten in een badje
terwijl de persoon op de
douchestoel zit

Voelt goed en het vuil lost goed

Plaatst vochtige watjes op de
tenen vooraleer de voeten te
wassen.

Maakt het vuil eenvoudiger los. Dit is een minder pijnlijke reiniging

Gebruik gehandschoende vingers
Kan meer als een massage aanvoelen. Ook eenvoudiger om op moeilijk te bereiken
(handschoenen) in plaats van een plaatsen te komen
washandje om de voeten te wassen
Plaats de gewassen voeten op een
droge handdoek en bedek ze met
een andere kleine handdoek om
droog te deppen

Minder wrijving en gewrichtspijn

Was en droog tussen de tenen met Zorgt voor een zachtere aanpak op moeilijk te bereiken plaatsen
iets heel dun en zacht (vb
babywashandje, oorstokjes,…)
Controle

2. Fysiek
Oncomfortabele inrichting

Vraag naar feedback. Laat
eventueel indien mogelijk de
persoon de eigen voeten wassen

Toont respect. Versterkt de onafhankelijkheid.

Excuseer je bij enig teken van pijn

Toont respect

Ondersteun de voeten en benen
met een kruk bedekt met een
handdoek

Helpt de circulatie en geeft een zekerheidsgevoel
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Formulieren ‘oorzaak en acties’: De PMD wil zijn tanden niet poetsen
MOGELIJKE OORZAAK

ACTIE

VERKLARING

Gebruik een
kindertandenborstel
Gebruik kindertandpasta
Waarschuw de persoon wat hij/zij kan voelen en
leg uit wat je aan het doen bent
Doe het stap per stap

Smaller en zachter, voorkomt pijn

1. Persoonlijk
Pijn

Angst

Leidt af met een gesprek over familie, hobby’s
of eten
Zing de favoriete liedjes van de
persoon
Blijf kalm
Blijf het geruststellen herhalen
2. Interpersoonlijk
Vertrouwen

Excuseer bij elk teken van pijn
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Smaakt zoeter
Voorkomt verrassingen en geeft de persoon de
tijd om zich voor te bereiden
Vermindert verwarring als de volledige actie te
complex is.
Helpt de persoon af te leiden. Zo kan
de ervaring toch positief worden
Het leidt de persoon af en helpt hem/haar te
ontspannen
Geeft PMD gevoel van veiligheid

Helpt de persoon zich begrepen voelen

Formulieren ‘oorzaak en acties’: De PMD grijpt en houdt zich vast aan objecten
MOGELIJKE OORZAAK
ACTIE

VERKLARING

1. Persoonlijk
Pijn

Probeer een ander type baden

Geen begrip van situatie

Geef persoon iets om vast te houden
zoals een washandje, balletje,
handdoek of pop
Laat de PMD baren, badrand of zitting vasthouden

Angst

Verleen meer ondersteuning, zowel verbaal als fysiek
tijdens transfers
Betrek kiné om de beste manier van transfer te
detecteren
Probeer een ander type bad

Grijpen kan op pijn wijzen
Vermijd transfers of bewegingen die pijn veroorzaken
Dit leidt de PMD af en houdt de handen bezet.
Helpt om de PMD zich veiliger te voelen.
PMD grijpt mogelijk vanuit valangst tijdens het
uitvoeren van een transfer. Helpt om de
persoon zich veiliger te laten voelen.
Grijpen reflecteert angst en de nood aan
veiligheid
Kan technieken en tips geven
Vermijd transfers of verplaatsingen die de PMD
angstig maken

Controle

Overweeg om de PMD te laten vasthouden aan objecten
die je kan verwijderen (handdoek, …). Wees flexibel en
blijf kalm.

Het is OK om vast te houden aan kleren,
handdoeken en andere persoonlijke items

PMD wil niet gebaad worden

Probeer op een later tijdstip opnieuw

Respecteer de keuze van de PMD

Leg elke stap uit. Pas communicatie
aan aan de mogelijkheid van PMD
Pas je ritme aan aan dit van de PMD

Verbetert het begrip. Bouwt vertrouwen op

2. Interpersoonlijk
PMD begrijpt niet wat er gebeurt
Ritme van de zorgverlener
verschilt van het ritme van de
PMD
3. Fysiek
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Te snel bewegen kan de persoon overweldigen

Slecht zittende douchestoel
creëert discomfort

Koop een kleine stoel aan voor een
smal persoon of plaatst een
opstapje onder de voeten
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Persoon voelt zich meer ondersteund en veiliger

Formulieren ‘oorzaak en acties’: De PMD roept en schreeuwt
MOGELIJKE OORZAAK
ACTIE

VERKLARING

1. Persoonlijk
Pijn

Angst

Stop wat je doet en beoordeel wat
pijn of discomfort veroorzaakt
Verontschuldig
Probeer een ander type bad
Gebruik een zachte aanraking
Probeer een baby washandje

Helpt om oorzaken van pijn te verminderen
Helpt de PMD om zich begrepen te voelen
Een bedbad kan minder pijnlijk zijn
De huid kan erg gevoelig zijn
Zachter, zal minder pijn veroorzaken

Waarschuw de persoon voor het aankomende gevoel door
Zorgt voor geen beangstigende verrassingen
een zachte aanraking en vertel de persoon wat je gaat doen
Verminder de kracht van de waterstraal of gebruik een
andere manier om de persoon af te spoelen

De waterstraal kan de persoon beangstigen

Probeer muziek. Laat de PMD of familie diens favoriete
liedje kiezen
Zing samen met de PMD

Kan verzachtend werken en de persoon helpen te
ontspannen
Kan verzachtend werken en de persoon helpen te
ontspannen
‘Vreemden’ kunnen een bedreiging vormen

Verminder het aantal aanwezige personen
Praat met de PMD
Controle

Koude

4. Interpersoonlijk
PMD voelt zich niet begrepen

Geef keuzes

Dit helpt om te ontspannen en leidt af. Mogelijk stopt
PMD met schreeuwen om te antwoorden
Geef de persoon een gevoel van controle

Praat met de PMD over zijn favoriete
onderwerpen

Helpt om de persoon zich begrepen te voelen en bouwt
een relatie op

Gebruik warm water op washandje

Verminderd het discomfort van een koud washandje

Reageer bezorgd elke keer dat
iemand roept

Helpt de persoon zich begrepen te voelen en bouwt
een relatie op
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5. Fysiek
Oncomfortabele hulpmiddelen
Lawaaierige omgeving

Pas het materiaal aan
Probeer een rustige omgeving te creëren

Kan tot pijn leiden en schreeuwen veroorzaken
Lawaai kan tot agitatie leiden
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Formulieren ‘oorzaak en acties’: De PMD trapt, slaat en stompt tijdens baden
MOGELIJKE OORZAAK
1. Persoonlijk
Nood aan controle

ACTIE

VERKLARING

Moedig persoon aan om te helpen.
Dit werkt vaak goed bij het wassen
van de genitale/rectale omgeving of
pijnlijke gebieden
Zeg duidelijk dat het gedrag
onacceptabel is: ‘dit doet pijn’ of ‘stop
met trappen’.
Probeer de ‘goede ZV- slechte ZV aanpak’: Laat één persoon
wassen en de andere de handen zachtjes vasthouden en
gelijktijdig praten met de PMD.
Geef keuzes en vraag toestemming

Door de PMD te betrekken, krijgt deze
een gevoel van controle

Laat PMD weten dat dit gedrag niet OK is en moet
stoppen
Deze methode laat een onplezierige taak snel
verlopen en beschermt de zorgverleners. Kan
enkel gebruikt worden als laatste redmiddel.
Helpt de persoon zich in controle te voelen

Stop met wat je aan het doen bent
Angst

Pijn

2. Interpersoonlijk
PMD begrijpt niet wat er gebeurt

Geeft je de kans om te beoordelen wat de agressie
veroorzaakt
Geef een PMD iets om vast te houden zoals washandje, zeep Zorgt dat de handen iets anders te doen hebben.
of iemands handen. Gebruik interessante objecten (kleur en Dit leidt de persoon af.
textuur, rand van de douche, stoel of handdoek)
Zeg duidelijk de naam van de persoon, zonder de roepen.

PMD zal stoppen en luisteren

Bevestig dat je de PMD geen pijn wil doen

Helpt om angst te verminderen

Verontschuldig
Bekijk het geven van pijnmedicatie vooraleer te baden

PMD voelt zich meer begrepen
Oudere personen hebben veel mogelijke bronnen
van pijn bij het baden. Agitatie en agressie worden
vaak veroorzaakt door pijn.

Vertraag of stop: vraag wat er
scheelt?
Verontschuldig herhaaldelijk en
oprecht.
Probeer de klachten in te vullen.

Laat PMD weten dat je deze ziet als een persoon, niet
als een taak die gedaan moet worden
Geeft respect aan de PMD. PMD voelt zich begrepen
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3. Fysiek
Oncomfortabele omgeving

Controleer het comfort van de douchestoel, watertemperatuur en geluidsniveau van de badkamer

Problemen hierbij kan agressie veroorzaken

Vertraag, stop en vraag wat er scheelt. Maak het
comfortabeler. Overleg met diensthoofd voor meer
flexibiliteit in de toekomst.

De persoon voelt zich gerespecteerd. De organisatie
zal in de toekomst meer beantwoorden aan de noden
van de PMD.

4. Organisatie
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Formulieren ‘oorzaak en acties’: De PMD bijt
MOGELIJKE OORZAAK
ACTIE

VERKLARING

1. Persoonlijk
Pijn
Angst

Honger

2. Interpersoonlijk
PMD begrijpt de situatie niet of kan
gedrag niet onderdrukken

Bekijk het geven van pijnmedicatie
vooraf
Bevestig de PMD

Pijn is vaak gerelateerd aan agressie

Probeer persoon de betrekken in zingen of neuriën

Dit houdt de mond van de PMD bezig en leidt af.

Geef persoon een kauwgom of iets anders zoals een
koek of drinken

Dit houdt de mond van de PMD bezig en leidt af.

Dit vermindert angst

Pas op met de mond wanneer PMD vroeger al eens gebeten
Wees zelf voorzichtig om niet geblesseerd te
heeft
geraken
Biedt alternatieven aan als een
Dit houdt de mond van de PMD bezig.
kauwgom en snoep
Identificeer mild agressief gedrag dat optreedt
PMD kan bijten wanneer hij heel boos is. Probeer te
vooraleer PMD bijt. Neem dan actie of stop met wat voorkomen dat dit punt bereikt wordt
je doet op dat moment.
Als PMD kunstgebit heeft, doe deze dan pas aan na
Dit doet minder pijn wanneer je gebeten wordt!
het bad.
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Bijlage 6: Lijst met afleiders

Lijst met afleiders
1. Dingen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

om te eten
Koekjes
Chocolade
Beschuiten
Lolly’s
Bananen
Pepermuntjes
Koffie
Thee
Cake

2. Dingen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

om over te praten
Eten
Familie
Dieren
De boerderij
Werk uit het verleden
Complimentjes
Vragen stellen

h. Geef pluimpjes
i. Vraag mening
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3. Dingen
a.
b.
c.
d.
e.
f.

om vast te houden
Een washandje
Jouw hand
Een klein popje
Een spons
Een balletje
Een spiegeltje

4. Dingen
a.
b.
c.
d.
e.
f.

om naar te luisteren
Gospel muziek
Rustige jazz
Klassieke muziek
Big band muziek
Zachte rock muziek
PERSOONLIJKE VOORKEUR!

Bijlage 7: Behandelplan ‘baden zonder strijd’
GEOBSERVEERD
GEDRAG

INSCHATTING
COMFORT

MOGELIJKE
OORZAKEN

AANPAK
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BIJSTURING EN EVALUATIE
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