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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 STAAT. 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.

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 kennisaterlier Archipel maakt deel uit van de

zorggroep Begralim (www.begralim.be)
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EEN VERRIJKTE OMGEVING ?
In deze working paper brengen wij verslag uit van een praktijkonderzoek om een omgeving levensprikkelend uit te bouwen
voor personen met matige en ernstige dementie. Dit gebeurt door het aanbieden van gedoseerde en gevarieerde prikkels.
Deze zoektocht is erg relevant omdat onderzoek uitwijst dat een dergelijke omgeving mogelijk kan bijdragen tot het temperen
van complex gedrag dat veelvuldig voorkomt bij personen met dementie en dat mede getriggerd wordt door levenloze of te
drukke, complexe omgevingen. De term ‘verrijkte omgeving’ ontlenen wij aan E. Scherder die hiermede verwijst naar een
omgeving met ‘veel prikkels van verschillende aard die een beroep doen op zintuiglijke systemen zoals het soma sentorische,
het visuele en het auditieve systeem’ (Scherder, 2001).
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.
Met dank aan Annelies Noben, master verplegingswetenschappen, deeltijds tewerkgesteld als verpleegkundige op de onderzoeksafdeling maar
ook deeltijds verbonden aan het Kennisatelier, voor de uitvoering van het praktijkonderzoek.

Johan abrahams

Deze workingpaper werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van Limburg Sterk Merk voor het project ‘Limburgs Netwerk dementie’,
een partnership tussen KH Limburg, Contact expertisecentrum voor dementie en vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg.
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LEESWIJZER
Afkorting: PMD: persoon met dementie
Een working paper heeft geen academische evidence-based ambitie (zie toelichting bladzijde 3 omtrent de werkingsprincipes van het
Kennisatelier Archipel). Wij willen hier voornamelijk informatie aanreiken die praktisch en toepasbaar is.
Wij vatten aan met enkele inleidende beschouwingen omtrent Alzheimer dementie en dat tegen het licht van het thema van deze paper: ‘wat
betekent het, met een verwarde geest, te leven in een woon- en zorgcentrum ?’ In het tweede deel wordt ingezoomd op de voornaamste
psychogeriatrische modellen inzake de impact van leefomgevingen op het welbevinden van personen met dementie. Eén en ander wordt
direct vertaald naar de werkvloer. Vervolgens komen wij tot de kern van de workingpaper: ‘hoe kunnen wij een verrijkte omgeving gestalte
geven en wat leert ons het praktijkonderzoek op dit vlak?’.
In de bijlage wordt het praktijkonderzoek in een gedetailleerde versie weergegeven. Dit praktijkonderzoek is de verkorte versie van het
volgende afstudeerproject dat door Annelies Noben (medewerker Kennisatelier – master verplegingswetenschappen) als inhoudsdeskundige
werd begeleid:

“Engagement bij personen met dementie door een externe stimulus’.
Afstudeerproject voorgedragen door:
Anne Bollen, Steve Cantens, Sarah Custers
Academiejaar 2012-2013
Tot het behalen van het diploma van Professionele Bachelor in de verpleegkunde
De volledige tekst kan gedownload worden op onze website: www.begralim/kennisatelier.
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EEN GEDESORIENTEERD BESTAAND

• EEN ECOLOGISCHE VISIE OP WONEN
De omgevingspsychologie leert ons dat de mens onlosmakelijk verbonden is met zijn sociale en fysieke omgeving. Er is sprake van een
permanente interactie en wederzijdse beïnvloeding van de persoon en zijn omgeving. Mensen hebben invloed op hun omgeving maar kunnen
nooit de grenzen van zichzelf en hun omgeving overstijgen. Gedrag is contextueel waarbij zowel de materiële als de sociale omgeving een
rol spelen. Het gedrag en de beleving van een persoon kunnen we alleen maar begrijpen in relatie tot het gedrag van andere personen en
tot de materiële omgeving waarin hij zich bevindt. Gedrag staat nooit stil, het past zich aan in reactie op veranderende omstandigheden.
Kortom, wij beschouwen de mens hier niet alleen vanuit sociaal maar ook vanuit een ecologisch oogpunt.

• HABITATUSVERLIES IN EEN WOON EN ZORGCENTRUM
De opname in een ouderenvoorziening is vaak niet alleen maar een rimpeling in het bestaan maar een diepe plooi en een duidelijke grens
tussen het leven voor- en nadien. De meeste aspecten van het dagelijkse leven: vrijheid, privacy, relatievorming, zijn eigen dagritme
bepalen, ….worden vanuit deze voor/na grens beleefd en ingekleurd (Gastmans, 2005). Ook de ruimtelijke beleving wordt zeer ingrijpend
aangetast: bij de verhuis moet men al het vertrouwde achterlaten, men wordt geconfronteerd met vreemden, de leefwereld wordt verder
verkleind. Alleszins dreigt er door institutionalisering passief gedrag te ontstaan dat zich uit in een afname van initiatief, enthousiasme,
vervlakking en onderdanig gedrag.
Niet alleen de ruimte maar ook de tijd is een belangrijk ordenend principe. Voor ouderen in een woon- en zorgcentrum lijken de dagen
dikwijls eindeloos en zijn alle dagen gelijk. Deze tijdsbeleving, die als het ware het unieke bio-ritme verstoort, is te wijten aan het feit dat
men zelf de dag niet meer kan indelen waardoor een leven op eigen ritme erg wordt bemoeilijkt.
De verhuis naar een woon– en zorgcentrum is dus een ingrijpend gebeuren waar sterke gevoelens mee gepaard gaan. Aan de grondslag
liggen voornamelijk twee oorzaken: het materiële verlies (de pijn om het verlaten van de vertrouwde thuissituatie) maar ook en vooral het
socio-emotionele aspect: het besef van de eindigheid, de onzekerheid voor wat volgt, .... Voornamelijk de confrontatie met leeftijdsgenoten,
die ook lichamelijk en/of psychisch afhankelijk zijn, confronteert hen met de broosheid van hun eigen leven, hun hulpeloosheid en
kwetsbaarheid. Er is sprake van een echt verwerkingsproces met fasen van angst, onveiligheid, verwarring waarbij dit alles sterk wordt
beïnvloed door het individuele copingproces maar ook door de realiteit van het al dan niet betrokken geweest te zijn bij het
besluitvormingsproces om te verhuizen.
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• EEN GEDESORIENTEERD BESTAAN
De pathologische veranderingen bij Alzheimer(dementie) doen zich het meest uitdrukkelijk voor in de hersenregio’s die
betrokken zijn bij het leer- en oordeelvermogen, het geheugen, emoties, taal en executieve hersenfuncties (die
verantwoordelijk zijn voor de mogelijkheid om iets te initiëren, te plannen).
Bij de aantasting van de hippocampus vermindert de mogelijkheid tot plaatsherkenning waardoor ‘het grote vergeten tevens het
grote zoeken inluidt’ (Buijsen, 2007). Een verkeerd begrip van de ruimtelijke omgeving wordt mede veroorzaakt door de
verstoring van de visuele perceptie en attentie, de aantasting van de diepteperceptie (objecten of personen worden niet of
verkeerd geïnterpreteerd, men is zich niet bewust van zijn eigen positie in relatie tot de omgeving) en door stoornissen in de
ruimtelijke mapping. De visuele vergissing (seeing-thinking illness), heeft verstrekkende gevolgen niet in het minst op het vlak
van de beleefde veiligheid: een schaduw op de grond wordt als een gat beschouwd waardoor men een te grote stap neemt en
valt, een spiegel in een ruimte veroorzaakt onrust omdat de persoon meent een vreemde te zien, de toiletpot die niet herkend
wordt tegen een witte achtergrond, … (Jones, 2006).
De ruimtelijke vervreemding wordt versterkt door een verminderde aandachtsfocus die wordt veroorzaakt door een onvoldoende
filtering van de informatie via de zintuigen. Het bewustzijn wordt hierdoor overladen en geraakt snel afgeleid. Bijkomende
frustratie in de omgang wordt veroorzaakt door agnosie, als de onmogelijkheid om normaal vertrouwde objecten zintuiglijk te
herkennen (door zien, aanraken, smaken, ruiken of horen) en apraxie als het onvermogen om gecoördineerde motorische
handelingen uit te voeren. De praktische gevolgen van deze waarnemings- en handelingsstoornissen zijn ingrijpend: de geur van een
aangebrande pan wordt niet herkend, het overlopen van het bad wordt niet als gevaarlijk ervaren, de stoel wordt niet beschouwd als een
middel om even uit te rusten, zelfs de meest eenvoudige handelingen zijn niet langer vanzelfsprekend.
Kortom, door de ruimtelijke desoriëntatie wordt de omgeving voor personen met dementie steeds moeilijker om te vatten waardoor op
termijn zelfs de eigen thuis een vreemde omgeving wordt. Zij geraken verdwaald in hun leefomgeving waardoor omstanders noodgedwongen
de ruimtelijke vrijheidsgraden moeten verkleinen. Het doembeeld van een leven met beperkingen dringt zich op. Fixatie kan hun deel
worden.
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Een omvattend raamwerk voor de impact van prikkels werd geleverd door Cohen-Mansfield (2009) die onderzoek heeft verricht naar de factoren
die het engagement met bepaalde stimuli bepalen bij personen met dementie. Dit conceptual framework of engagement omvat een aantal
elementen die op mekaar inwerken en die een invloed uitoefenen op het affect/gemoed/welbevinden, welk op zijn beurt een invloed heeft op het
gedrag van de PMD. Dit raamwerk werd gedocumenteerd in de bachelorproef ‘Engagement bij personen met dementie door stimuli’ die u kan
raadplegen op onze website: www.begralim/kennisatelier
Er blijken sterke aanwijzingen te zijn dat een complexe of een complexloze omgeving in sterke mate bijdraagt tot het gevoel van controleverlies.
Hier ontstaat de opdracht om de woonomgeving aan te passen aan de voorhanden capaciteiten. De theorie van de progressieve verlaagde
stressdrempel attendeert hier op het belang van overwelmende en conflicterende omgevingsstimuli (naast andere stressoren zoals moeheid,
veranderingen bij de zorgverlener, verwachtingen die de mogelijkheden van de persoon met dementie overstijgen, affectieve reacties op
verlieservaringen, fysische stressoren zoals acute ziekte, pijn of nevenwerking van medicatie) (Smith,2004, Hall, 1987). Onderzoek geeft aan dat
de stressdrempel meermaals per dag wordt overschreden en dikwijls gerelateerd is aan organisationele en personele drukte. Bij een fit tusssen de
omgeving en de persoonlijke mogelijkheden is er geen gebrek noch overdaad aan zintuiglijke en sociale stimuli (Kovach-2004). Er dient dus
gezocht naar een evenwicht tussen teveel prikkels die erg belastend zijn of een te laag prikkelniveau dat kan leiden tot passiviteit en apathie.
Lawton’s ecologisch model suggereert dat verschijnselen zoals agressie, agitatie, nachtelijk ontwaken, … kunnen begrepen worden als een
uiting van een geleidelijk dalend vermogen om met omgevingsstress om te gaan waardoor bedreigende prikkels worden ontweken. Om de cirkel
van angstig en disfunctioneel gedrag te doorbreken moet het stressniveau verlaagd worden anders gaat de persoon op een lager niveau
functioneren dan volgens zijn capaciteiten zou blijken. In zijn ‘environmental proactivity hypothesis’ wordt trouwens gesteld dat
omgevingshulpmiddelen (voor oriëntatie, ter ondersteuning van veiligheid of bij dagelijkse levenshandelingen) best gebruikt worden bij personen
met dementie die nog een betere cognitieve competentie hebben. Bij vergevorderde
dementie blijken de PMD niet langer vatbaar voor omgevingshulp (vb. bewegwijzering)
die zelfs verkeerd geïnterpreteerd wordt.
Wij onthouden verder:

•

Personen met dementie zijn veel gevoeliger voor storende factoren omdat zij niet in
staat zijn om de reacties op irrelevante stimuli te onderdrukken (Scherder, 2001). De
persoon kan zich mentaal noch ruimtelijk afzonderen van achtergrondgeluiden. Welke
prikkels de stressdrempel doen overschrijden blijkt individueel te verschillen. Sta stil
bij de prikkels die de stressdrempel kunnen doen overschrijden zoals liften, telefoons
die het onmogelijk maken om een taak te volgen, overlast van een storende
medebewoners, een drukke eetruimte waar de tv opstaat,…

9

•

Even nefast als overstelpende stimuli is de sensorische deprivatie waarbij men gedurende een groot deel van de dag onvoldoende prikkels
ontvangt. Ga voor enkele PMD na hoeveel levensprikkels zij ontvangen wanneer zij een groot deel van de dag op hun kamer of in de
leefruimte verblijven.

Er zijn sterke aanwijzingen dat sociale interactie wordt bevorderd door een variatie in
het type beschikbare ruimten (lounges, huiskamers, buitenruimte,…). Ruimten kunnen
bovendien zo worden ingericht dat ze sociale interactie aanmoedigen of bevorderen.
Een belangrijk en eenvoudig aspect in dit kader is de opstelling van de meubels.
Wanneer stoelen in een (lange) rij langs de wand worden geplaatst is de kans groot dat
bewoners voor zich uit staren en dat er weinig communicatie is. Als meubels in kleinere
kringen in het midden van de kamer worden geplaatst, verdubbelt de interactie tussen
gebruikers (en dus de kans op sociale ondersteuning). Opstellingen met ‘face-to-face'
contact bevorderen de sociale interactie met inachtneming van voldoende afstand om
eigenwaarde te kunnen behouden.
Ga na hoe de schikking van stoelen/zetels in uw huiskamer of living is.

•

Uit omgevingspsychologisch onderzoek blijkt dat de fysieke omgeving het gedrag van mensen beïnvloedt alsook hun
stemming (Dijkstra, e.a., 2008). Eén van de negatieve emoties die de omgeving kan oproepen is ‘crowding' (druktebeleving).
Dit refereert aan de negatieve gevolgen van een te hoge sociale of ruimtelijke dichtheid (te veel mensen in een ruimte), wat
het gevoel geeft dat er niet genoeg ruimte beschikbaar is. Bij weinig (persoonlijke) ruimte en daarmee samenhangende
gevoelens van drukte kunnen zich allerlei psychologische verschijnselen voordoen zoals opwinding, onrust, verlies van
controle, stress en agressie (Bell,2001; Gifford, 2002).
Een te hoge dichtheid leidt ertoe dat mensen zich gaan terugtrekken, minder sociale steun zoeken bij hun medebewoners of
personeel. Een te hoge dichtheid kan dus allerlei negatieve gevolgen hebben voor het welzijn. Overigens gaat het bij
‘crowding' vooral om perceptie. De perceptie van een hoge dichtheid heeft in verhouding een grotere invloed dan de
werkelijke dichtheid.
Ga na hoe de druktebeleving is in de gemeenschappelijke ruimten van uw voorziening, voornamelijk in de huiskamer/living
waar van de PMD wordt verwacht dat zij meerdere taken te samen moeten uitvoeren. Hou het simpel: laat een personeelslid
gedurende 5 minuten neerzitten om te observeren hoe druk het is (op- en neergeloop, piepende oproepsystemen, onderling
praten, …).
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In het kader van een verrijkte omgeving zal menig lezer in eerste instantie denken aan de infrastructurele vormgeving (van het
woonzorgcentrum). Er is vandaag inderdaad een groeiend inzicht omtrent de belevingswaarde van gebouwen en de fysieke omgeving die
een directe invloed kunnen hebben op de gebruikers. De indirecte invloed van de fysieke omgeving via psychologische processen is vele
malen groter dan de directe invloed van de fysieke omgeving op zich (Bell, 2001; De Kort, 2002). De psychische processen en factoren
waarlangs de fysieke omgeving de gezondheid en het welzijn kan beïnvloeden zijn de volgende: stress; ervaren controle of invloed op de
omgeving; sociale interactie; privacy; negatieve emoties (zoals ‘crowding'/druktebeleving, agressie, angst) die de fysieke omgeving kan
oproepen; restoratieve effecten (ontspanning, rustgevende of herstellende effecten van o.a. natuur). Onze verwachtingen ten aanzien van
deze maatregelen moeten echter genuanceerd zijn. Onderzoek geeft aan dat huiselijke omgevingen op zichzelf geen garantie bieden voor
een hogere betrokkenheid op deze omgeving (Wood, 2005). Waar de meeste van ons erg gevoelig zijn voor de sfeer, de aankleding, blijkt
dit voor personen met dementie minder het geval te zijn. Dit stelt ons echter niet vrij van deze opdracht omdat ook familieleden zich thuis
moeten voelen in het woon- en zorgcentrum.
Een huiselijke omgeving inrichten kan perfect het idee van een levensprikkelende omgeving opnemen. Afdelingen kunnen thematisch
worden verrijkt, bijvoorbeeld naar aanleiding van wisseling van seizoenen of feesten van het kerkelijk jaar. Wel kritisch wezen: zouden
personen met dementie de recente golf van ‘haloween spullen’ herkennen ? Het is hier echter niet de plaats om uitgebreid in te zoomen op
de infrastructurele aspecten (design, impact van licht, kleurkeuze van wanden, grootte afdelingen, lay out, gebruik van planten, …) omdat
personeelsleden op de werkvloer doorgaans weinig invloed hebben op de infrastructuur waarin zij moeten werken. Een Vlaams
standaardwerk van de Expertisecentra dementie brengen wij alvast onder uw aandacht: Architectonica, een thuis voor mensen met
dementie (Uitgeverij Epo): Vlaams standaardwerk E. Stroobants en P. Verhaest
Op onze website (www.begralim.be/kennisatelier) is een hyperlink aangelegd naar meerdere (gratis) te downloaden
overzichtsstudies en reviews. Ter illustratie:

‘Design for dementia: improving dinning and bedroom environments in care homes’ (met veel fotomatariaal);

‘A practice model of environmental design for enhanced dementia’ (diverse conceptvoorbeelden voor de ruimtelijke
vormgeving van een woonzorgcentrum’;

Aging in the age: doktorale verhandeling over inrichtings-aspecten



Sommigen zullen een verrijkte omgeving vorm geven door het inrichten van een snoezel, relaxatie of een reminiscentiekamer.
Zintuigactivering (snoezelen) beoogt een primaire activering bij matige en ernstige dementie (Achterberg-1997) en hoeft niet noodzakelijk
een complex gebeuren te zijn. Het is gericht op zintuiglijke waarneming en ervaring door middel van licht, tast, geluid, reuk en smaak
(Lucero, 2000). Een kort gevoel van welbevinden of enige veiligheid is het voornaamste resultaat dat men mag verwachten. Voorwaarde is
dat de persoon met dementie zich nog open stelt voor zintuiglijke prikkels, wat in de laatste levensfase niet vanzelfsprekend is .
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Elk initiatief dat bijdraagt tot een betere communicatie, tot (kortstondige) plezierbeleving bij personen met dementie is toe te juichen. In
deze workingpaper wordt in eerste instantie gezocht naar kleinere maatregelen die direct door te voeren zijn. Het is algemene aanvaarde
wetenschap dat deze activiteiten best worden geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. Een snoezel, relaxatie of reminiscentiekamer is dus van
ondergeschikt belang… de cultuur van de omgeving verrijken is belangrijker.

Er zijn hier allerhande varianten te vinden die erg ver reiken in de uitvoering. Slechts één voorbeeld
bij wijze van inspiratie. In het woonzorgcentrum Vreugdehof (Amsterdam) werd een zonzeesnoezelruimte ingericht. In de ruimte bevindt zich een zandstrandje en ‘zon’ die instelbaar is qua
intensiteit en warmte. Op de achtergrond klinken zee- en vogelgeluiden. Verder waait er zo nu en dan
een briesje. De ouderen kijken, dankzij een metershoog decor, uit over zee. In de kamer staan zo’n
vijf á zes stoelen waar de ouderen op kunnen zitten. Ook zijn er houten vlonders waarop rolstoelen
geparkeerd kunnen worden.

Anderen kiezen voor de inrichting van een reminiscentiekamer waar oude spullen (uit de tijd van
toen) worden samengebracht en waar bewoners worden uitgenodigd om ‘samen prettig te
herinneren’.

In dezelfde lijn situeren zich de intergenerationele projecten waarbij kinderen of kleuters op
bezoek komen , de care clowns, het werken in de tuin of zelfs het gebruik van een poppenkast
(zie literatuurreferenties). Steeds is het de bedoeling de sleur van de dag te doorbreken door
gerichte en gedoseerde plezierige (herkenbare) prikkels aan te bieden.
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Working paper
EEN LEVENSPRIKKELENDE OMGEVING OMGEVING VOOR PERSONEN MET MATIGE TOT ERNSTIGE DEMENTIE

ONZE ONDERZOEKSRESULTATEN - INSPIRATIE VOOR UW DAGELIJKSE PRAKTIJK
Het werken met een verrijkte omgeving vertrekt vanuit de wetenschap dat de adequate verwerking van nieuwe en actuele zintuiglijke informatie bij
Alzheimer geleidelijk verloren gaat maar dat de opgeslagen zintuiglijke prints daarentegen lange tijd oproepbaar zijn mits zij versterkt worden. Er
worden dus prikkels aangeboden die een beroep doen op verschillende zintuiglijke systemen met als doel de relatie met de omgeving te verbeteren,
isolatie te voorkomen en mogelijk storend gedrag af te remmen (Hazelfhof,2004).
Hier worden de voornaamste onderzoeksresultaten toegelicht. Wij herhalen nogmaals dat ons doel het aanreiken van ‘toepasbare kennis’ is. De
gedetailleerde gegevens over het onderzoeksdesign, de omgeving waarin de toets plaatsvond, de gebruikte meetschalen en de geïncludeerde
bewoners worden toegelicht in de bijlage. Onderzoek binnen Archipel is steeds exploratief. Op geleide van een literatuurstudie, en om een zekere
diepgang in het onderzoek te verkrijgen, werden drie objecten geselecteerd: een plouche hond met ademhalingsfunctie, een gepersonaliseerd
interactiekussen en kinderspeelgoed die intens op hun impact werden onderzocht. Deze tekst is volledig van de hand van Annelies Noben. Volgende
tekst is van Abrahams Johan.

EERST NABIJHEIDS- EN RESPECTVOLLE ZORG EN DAN DE REST …
Als het geheugen ingrijpend degenereert en er innerlijke instabiliteit en chaos optreedt dan zal de PMD nog meer gevoelig worden voor
omgevingsinvloeden. Hoe de sociale omgeving reageert op het (complexe) gedrag is medebepalend voor het al dan niet voortzetten, het versterken
of het verzwakken van dat gedrag. Dit ingrijpende inzicht werd ons bijgebracht door Tom Kitwood die daarbij attendeerde op allerhande (dikwijls
onbewust) schadelijke omgangsvormen van omstanders die een extreem negatieve impact hebben op het welzijn van de PMD. Een inleiding op het
denken van Kitwood kan u terugvinden op onze website.
Het is belangrijk dit element eerst uitdrukkelijk te benadrukken: een woonomgeving kan huiselijk, kleinschalig, dynamisch attractief zijn… zonder
warme zorgverleners is het pleit verloren. Een vertrouwensvolle en tactiele omgang, die uitgaat van nabije zorgverleners, is de ultieme poort tot
een goede communicatie.
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WEES REALISTISCH IN UW VERWACHTINGEN
De afgelopen jaren is de aandacht gegroeid voor psychosociale interventies en omgangsvormen in de zorg voor personen met dementie.
Het veelvuldig voorkomen van complexe gedragsuitingen als apathie, bemoeizucht, negativisme, claimen, achterdocht,
stemmingsstoornissen en het wisselend succes van medicamenteuze maatregelen (Kenniscentrum Gezondheidszorg, 2011) zal hier niet
vreemd aan zijn. Eén en ander moet niet verwonderen omdat het bij gedragsuitingen steeds gaat om een complex samenspel van
neurobiologische, psychologische en omgevingsaspecten. Medicatie geeft daarenboven geen antwoord op de ontreddering die voortvloeit
uit het dementieproces, een ontreddering waarmede PMD langere tijd worstelen dan wij geneigd zijn te geloven.
Het werken aan een ‘verrijkte omgeving’ beschouwen wij als een interventie die aansluit bij methodieken als muziektherapie, mediatieve
en aromatherapie, reminiscentie, psychomotorische therapie, life review, snoezelen, … Het onderzoek hieromtrent verkeerd nog in een
opbouwfase met alle methodologische zwakheden van dien, doch overheerst de opvatting dat deze methoden de kwaliteit van het leven
positief kunnen beïnvloeden (Gezondheidsraad, 2002). Ook hier geldt echter de wetenschap dat geen benaderingswijze een universele
waarde heeft: het omvat enkel bruikbare bouwstenen voor de omgang. Het succes van de interventies hangt af van de juiste timing en
de sensitiviteit van de experimenterende beoefenaars. Onder de juiste omstandigheden kan het welbevinden gestimuleerd worden wat
nog niet betekent dat de globale conditie van de PMD verbetert. Om deze reden moet onze verwachting realistisch gesteld worden. Van
Hoof stelt terecht: “Alzheimer’s is a disease of the mind not of the home, the environment is not a treatment and it offers no cure’ (Van
Hoof, 2010).

Levensprikkelende of verrijkte omgeving
De aangeboden stimuli zullen dus niet iedereen bereiken, houden mogelijk de aandacht slecht beperkt vast.
Zo was de verwachting ten aanzien van de gepersonaliseerde voelkussen aanvankelijk hooggespannen, er
was immers getracht om een aantal spullen op het kussen te integreren die een link hadden met de
persoonlijke leven van de PMD. Opnieuw brachten sommige personen met dementie ons tot realiteitszin: ‘wat
moet ik hiermede?’ Of de snoezelkat, die lange tijd een echt succes was, werd op een dag onthoofd
teruggevonden.

VERRIJKTE ELEMENTEN IN DE DAGELIJKE HYGIENISCHE ZORG ?
Hulpverleners (en familieleden) worstelen dikwijls met ‘de stilte’ in de omgang, de PMD communiceert niet meer spontaan of zijn antwoorden zijn
zonder veel betekenis. Deze onmacht om te communiceren legt een zware hypotheek op de levenskwaliteit van de PMD maar ook op deze van de
hulpverlener. Veel zorg gebeurt dan ook in stilte, slechts 1/3 is verbaal ondersteund of de contacten met het personeelsleden zijn overwegend -78%taakgericht (‘draai u eens om’, ‘steek uw hand hier eens door’, … ) (Williams,2005; Jones, 1992). Het moet ons niet verwonderen dat personen met
dementie in woonzorgzorgcentra gemiddeld nauwelijks 10% van de dag blijken geëngageerd te zijn met anderen (Ward, 2005).
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Het is hier niet de plaats om een breed pallet van communicatietips uit te werken, wij beperken ons tot
elementen uit het gedachtegoed van de verrijkte omgeving. De inzet van verrijkte materialen moet zeker
overwogen worden wanneer de PMD afweergedrag stelt tijdens het zorghandelen. Hulpverleners zijn bekend
met wegduwen, slaan en dergelijke. Hier kan het aanbieden van (voel)materiaal mogelijk heilzaam zijn
omdat de PMD als het ware wordt afgeleid van de zorgakte op zich. De nodige creativiteit is vereist om
maximaal aan te sluiten bij datgene wat de PMD kan boeien (een foto, een frutseldoek, een paternoster, het
opzetten van zijn voorkeursmuziek, een knuffelhond, …).

UW INTERPRETATIE IS NIET HUN INTERPRETATIE
Tracht steeds in te voelen wat het verrijkte materiaal kan oproepen voor de PMD. De aanwezigheid van een pop kan mogelijk onrust veroorzaken
omdat de PMD denkt dat het kind aan zijn lot is overgelaten. Omgaan met personen met dementie betekent steeds het leren loslaten van eigen
interpretaties, van de feiten van hier en nu, van onze geordende wereld en zich begeven in een werkelijkheid van een totaal andere orde, het is
een wereld van gevoelens en ervaringen.
DENK EERST AAN HET MEEST NATUURLIJKE EN VANZELFSPREKENDE
Ook personen met dementie zitten graag op een terrasje, slaan graag een vogel in een nestkastje gade, zijn geboeid door voorbijrijdende fietsers of
auto’s. Kortom, een verrijkte omgeving kan ook uit eenvoudige stimuli bestaan die best natuurlijk zijn. Hoe confronterend was ons onderzoek op dit
vlak. Een tegennatuurlijke stimuli als de ‘paaskuikentjes’ werd niet begrepen. De bewoners konden blijkbaar moeilijk plaatsen wat deze kuikens
binnen doen: ‘oh, om op te eten’. Wij dachten dat dit wel geapprecieerd zou worden in de paastijd. De scharrelende kippen buiten of de kanaries
binnen daarentegen waren natuurlijker (alhoewel – zie verder). Wees daarom ook kritisch bij de implementatie en denk eerst aan het meest
natuurlijke en vanzelfsprekende maar weet dat dit zelfs niet kan overkomen zoals gedacht.
Doorgaans is het meest vanzelfsprekende succesvol. Zo is het meer vanzelfsprekend om een deur, die voor dwalende PMD dikwijls een bron is van
frustratie (niet buiten kunnen), te maskeren door deze te verven in dezelfde kleur als de wand en desgevallend ook de klink te verbergen. Een
boekenkastposter op de deur plakken zorgt mogelijk voor verwarring omdat boekenkasten normaal niet opendraaien.
In dit kader van ‘natuurlijke prikkels’ verwijzen wij ook naar de heilzame effecten over huisdieren (katten of honden) (Banks-2002,
Bouckaert, 2001). De therapeutische meerwaarde situeert zich op meerdere terreinen: fysiologisch (verminderde bloeddruk, hartslag,
…), cognitief (verlenging van aandachtsspanne, verhoogd bewustzijn), fysiek (uitnodigend karakter tot beweging en verzorging) en
tenslotte psychosociaal (stressreductie, middel tot communicatie). Een afdelingshuisdier of het bezoek van een dier kan de sleur
doorbreken zeker als de PMD wordt uitgenodigd om mee te participeren bij het wassen of verzorgen van het dier.
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Hoe waardevol de aanwezigheid van een huisdier kan zijn, realisme is geboden. De aanwezigheid kan
talloze andere problemen veroorzaken: infectierisico’s, stress voor de dieren zelf die voortdurend eten
krijgen van de bewoners, conflicten tussen bewoners die het huisdier opeisen, angst voor degenen die niets
van dieren moeten weten, bijkomende taken voor het personeel (uitlaten, …). Om deze reden werd gezocht
naar alternatieven die mogelijk meer haalbaar zijn. Het meest bekend is ongetwijfeld de Paro (companion
robot) die zelfs communiceert. De eerste onderzoeksprojecten geven alvast hoopvolle resultaten voor deze
sprekende zeehond die de aandacht van de PMD kan vasthouden, die interactie faciliteert (Moyle, 2013).
De kostprijs van Paro (4000,-euro – www.japantrendshop.com) is dan weer een domper (als men
bijkomend rekening houdt met het feit dat de elektronische PARO ook stuk kan gaan.

STIMULI MOETEN ACTIEF AANGEBODEN WORDEN
Het is een illusie te denken dat het louter ter beschikking stellen van allerhande stimuli voldoende is. De materialen moeten actief aangeboden
worden. Het (dure) wandtapijt is een mooi voorbeeld van een mislukte (snoezel)investering omdat het niet actief wordt aangeboden. Verrijkte
materialen zullen enkel dienstig zijn als de PMD op weg wordt gezet, erop wordt geattendeerd. Op deze wijze zullen de materialen pas dienst
kunnen doen voor het opzetten van een (korte) communicatie: het zijn hulpmiddelen als een spontane communicatie niet meer op gang komt.

Verrijkte materialen moeten dus RUIM ter beschikking zijn opdat ze effectief gebruikt kunnen worden. Als
personeelsleden eerst moeten zoeken dan zullen zij wellicht slechts sporadisch gebruikt worden en
ontstaat er geen cultuur. Het is daarom aangewezen om gericht in teamverband te communiceren
(zorgdossier) over materialen die een plezierbeleving oproepen.

Samen doen staat dus voorop. Ons onderzoek leverde ook hier een verrassende vaststelling op. Zo bleek dat een kanarie, wellicht door een
verkeerde opstelling op de afdeling, nauwelijks werd opgemerkt. Dit werd anders bij het samen verschonen van de kooi waar de vogel voorwerp van
een (kort) gesprek. Als het dagelijks verversen niet nodig is, zet de kooi op de tafel en tracht een gesprek te ontlokken. Opnieuw, denk creatief en
hou het simpel. Een voorbeeld: hoe leuk is het samen knepen van deeg en daarna de lekkere geur ruiken van versgebakken brood. Niet haalbaar ?
Een broodbaktoestel kost nauwelijks 100,-euro.
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HET BELANG VAN EEN DYNAMISCHE OMGEVING MET LIEFST EEN PERSOONLIJKE TOETS
Een verrijkte omgeving is dynamisch bij uitstek: de PMD krijgt prikkels aangeboden die kort en wisselend worden aangeboden, zij moeten als het
ware de aandacht trekken en de bewoner uit zijn isolement halen of verveling voorkomen. De impact van de aangeboden stimuli is sterk afhankelijk
van de ernst van de cognitieve disfunctie, het moment (van de dag) en de individuele interesse van de PMD (zie in het onderzoek het verschil
tussen dolers, zen-dementerenden, …).
Wij zien dat bepaalde stimuli effect genereren bij een bepaalde persoon daar waar zij een andere PMD nauwelijks beroeren en dat dit bij het
vorderen van het dementieproces wordt beïnvloed. Een verrijkte omgeving zal dus diverse zintuigelijke prikkels moeten aanbieden. Geef daarbij
aandacht aan het mysterie en nieuwheid en maak het allemaal niet te complex. Wees daarbij creatief en benut zoveel mogelijk kansen: een zakje
om te grabbelen en spullen te ontdekken, een worm op de hand als natuurbeleving, een ontdekbox, geld (personen met dementie vinden dit dikwijls
belangrijk als gevoel van veiligheid), tijdschriften om te doorbladeren of stuk te scheuren, …

En maar rollen

Wat is dit ?

kneden

schudden

bladeren of scheuren

Ik kan nog iets beslissen
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Grabbelzak en daarna lekker opeten

Dat kriebelt

Schoenen poetsen

Garen rollen

Blokken stappelen

Sponsen dompelen

Personeelsleden hebben niet altijd de tijd om actief materialen samen te brengen. Maak daarom op elke afdeling een ‘verrijkingsbox’

met allerhande materialen waardoor vlot kan gewisseld worden. De box zal dikwijls moeten bijgevuld worden want ‘verstoppen’ is ook een hobby bij
personen met dementie. Duidt iemand aan op de afdeling die deze taak opneemt.
AANDACHTSPUNTEN BIJ DE KEUZE VAN STIMULATIEMATERIALEN (www.katho.be)
Er kunnen een aantal criteria onderscheiden worden opdat stimulatiematerialen zinvol zijn. Het eerste criterium is veiligheid. Materialen mogen niet
gevaarlijk zijn (brandgevaar, inslikgevaar, giftige planten). Het tweede criterium is rustgevendheid. PMD kunnen immers niet alle prikkels die
binnenkomen tegelijk verwerken (zie voeldoeken). Er moet dus gelet worden op kleurencombinaties, vormen, aantal materialen. Een derde criterium is
duurzaamheid (degelijke materialen en veelvuldig gebruik) waaronder ook het aspect hygiëne valt. Het stimulatiemateriaal moet ook aantrekkelijk zijn.
Het is de bedoeling dat PMD effectief geprikkeld worden: het voorwerp moet dus in het oog springen en op ooghoogte worden aangeboden. Een volgend,
maar niet noodzakelijk criterium, zou ‘makkelijk te maken’ of ‘niet prijzig’ kunnen zijn. Het aankopen van dure snoezelmateriaal is echt niet noodzaak bij
de gedachte aan een verrijkte omgeving.
GEEF DUIDING AAN UW GENOMEN OPTIES
Het uitwerken van een verrijkte omgeving is doorgaans het werk van een groepje enthousiasten die na het nodige studiewerk een initiatief nemen.
Deze personen moeten zich realiseren dat andere betrokkenen niet dezelfde inzichten delen. Mede collega’s zullen daarom niet spontaan de
aangeboden materialen gebruiken en familieleden zullen ernstige ethische vragen stellen. Verklaar en duidt uw beleid en durf te experimenteren.
Het hanteren van een speelgoedtraintje was geef evidente keuze maar sloot wel aan bij de beleving van enkele bewoners.

(H)ERKEN HET ONVERWACHTE
Veelvuldig onderzoek bevestigt dat er bij PMD zeker sprake is van een zekere (sociale) besefcontext (tot op een bepaald moment in het
dementieproces). Opmerkelijk in ons onderzoek was het ‘sociaal wenselijk’ gedrag dat een aantal PMD stelden. Het was een complete verrassing
dat PMD met zwakke cognitieve SIRS/GDS score bepaalde aangeboden materialen niet vastnamen, wellicht vanuit sociale wenselijkheid. Herinner
ook dat PMD heldere momenten kunnen hebben.
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TRACHT AAN TE SLUITEN BIJ DE OUDE GEHEUGENSPOREN
De verrijkte omgeving kan stimuli aanbieden die aansluiten bij deze aspecten die diep in het geheugen van de bewoners zijn gegrift.
Activiteiten die betrekking hebben op dagelijkse levenshandelingen zijn een dankbaar gegeven.
Deelname aan een kookactiviteit met lekkere geuren, het succes van de bloembak is exemplarisch, …
Het aansluiten bij de oude geheugensporen moet breed geïnterpreteerd worden. Het aanbieden van
poppen, de pop moet koets vertrekt vanuit eenzelfde gedachte. PMD kunnen aangesproken worden op
hun zorgzaamheid die zij hun hele leven hebben getoond. Poppen en knuffels kunnen worden ingezet
om a. kansen te bieden tot interactie tussen personeel en bewoner daar waar een gezamenlijke
conversatie moeilijk is geworden, b. de mogelijkheid te bieden om moederlijke zorg te betonen (Verity2006), c. steun te geven bij het behoud van het zelfgevoel en tenslotte d. een vehikel zijn voor actie
voor degenen die hier zelf niet aan toe komen.

Komt de waardigheid van de PMD niet in het gedrang door het gebruik van poppen of knuffels ?
(Abrahams, 2009). In de praktijk zien wij dat meerdere personen met ernstige dementie een koesterende
houding aannemen ten aanzien van dergelijke poppen (Shanks-2002). Zij maken geen voorbehoud omdat
het onderscheid tussen fantasie en realiteit vervaagt door stoornissen in de pariëtale schors van de rechter
hersenhelft. Er zijn enkele belangrijke (ethische) vragen die aandacht verdienen.
Zo is het gebruik niet aangewezen als de persoon met dementie de pop als een echt kind beschouwt en
hierdoor in de war geraakt. Het is de moeite om af te wegen of men verder wil gaan dan het louter
aanbieden van poppen, zoals de inrichting van een ververshoekje, het helpen bij een wasbeurt geven, …. Het gebruik moet alleszins toegelicht
worden aan zorgverleners en familieleden, van deze laatsten dient zelfs de toestemming gevraagd te worden (Mackenzie, 2006).
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