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   HOE OM TE GAAN MET MENSEN MET DEMENTIE. 
 
Het is belangrijk dat mensen met de aandoening van dementie zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de 

samenleving. Meedoen in de samenleving op een waardige manier en binnen de mogelijkheden die zij zelf aangeven 

dan wel zichtbaar zijn als men als medemens met deze mensen in aanraking komt. Er is sprake van een toenemend 

aantal mensen met dementie, Dan is het ook niet uit te sluiten dat men in het dagelijks leven met deze mensen te maken 

gaat krijgen. Juist dan is het ó zo belangrijk dat we op een normale manier deze mensen benaderen, hen tijd en ruimte 

geven zodat zij ook zo lang mogelijk, op basis van eigen regie en zelfredzaamheid, kunnen blijven meedoen. Probeer 

ook jezelf te verplaatsen in de mens met dementie die op dat moment voor je staat. 
Hieronder volgen nuttige maar ook belangrijke tips bij het omgaan met mensen met dementie. 
 

GOED staat voor:  
(G) Geruststellen – (O) Oogcontact maken – (E) Even meedenken – (D) Dankjewel 
 

Neem iemand met dementie serieus: 
> Laat mensen met dementie in hun waarde en neem hen serieus. Wees belangstellend en ga zoveel mogelijk mee 
   in hun belevingswereld. 
> Stel jezelf voor en vertel wat je komt doen of wat je kunt betekenen. Het is nooit verkeerd als je vaker met ie- 
   mand met dementie te maken krijgt om een naambordje te maken en/of te dragen. Het kan zijn dat iemand met 
   dementie je van de ene op de andere dag niet meer herkent.  
> Ga het gesprek aan maar gebruik geen lange zinnen. Stel niet te veel vragen achter elkaar maar laat eerst de 
   vraag beantwoorden voor je eventueel de volgende vraag stelt. Wacht geduldig af, het kan zijn dat het antwoord 
   gezocht moet worden, geef iemand met dementie de tijd om te antwoorden. Vul het vooral niet zelf in.  
   Kijk iemand aan en kijk of hij/zij je begrijpt met wat je zegt of vraagt. 
 

Stel iemand met dementie gerust: 
> Maak oogcontact of leg voorzichtig je hand op de arm van de persoon met dementie voordat je begint te praten.  
> Vraag vooraf of hij/zij het goed vindt dat jij je hand op zijn/haar arm legt. Draag zorg dat je niet de persoon met 

    dementie overvalt. Op deze manier te werk gaan draagt ertoe bij dat de persoon met dementie zijn/haar regie behoudt. 
> Schroom je niet, geef regelmatig complimentjes dat geeft de persoon met dementie een goed gevoel en ervaart die 
   persoon dat hij/zij nog het nodige kan en daardoor groeit hun eigenwaarde en zelfvertrouwen.  
 

Observeer en voel aan wat iemand met dementie wel kan: 
> Mensen met dementie huilen snel, laten hun emotie de vrije loop of voelen zich opgejaagd. Die emoties mogen er ge- 
   woon zijn. Benoem gevoelens die je ziet of hoort b.v.: “Ik zie (ik hoor) dat u blij/bang/verdrietig bent”. 
> Bekijk samen foto’s of luister/zing liedjes van vroeger. Het lange termijn geheugen is vaak nog goed! 
> Geef ruimte voor een rustmoment. Zo kan iemand met dementie even tot rust komen en prikkels en informatie tot 
   zichzelf nemen en verwerken.  
> Samen bewegen? Kijk wat iemand met dementie het prettigst vindt en waar hij/zij zich goed bij voelt. Dat wat iemand 
   zou kunnen/willen doen kan te inspannend zijn zonder dat hij/zij dat zelf niet (goed) kan aangeven terwijl iets anders  
   juist ontspannend kan zijn en kan uitwerken. Bijvoorbeeld fietsen in een drukke omgeving of winkelen in een drukke  
   straat kan te veel spanningen oproepen terwijl tuinieren of de hond uitlaten juist ontspannend kan werken. Beoordeel 
   iedere situatie, iedere dag, steeds opnieuw en tracht te handelen zoals gehandeld moet worden.  
 

Wat kun je beter niet doen: 
> Probeer niet te veel tegen te spreken dan wel te corrigeren. Dat maakt de persoon met dementie onzeker en dat kan 
   ook ten koste gaan van de relatie die je met deze persoon hebt. Door te vaak en te veel tegen te spreken of te corrige- 
   ren.  
> Als je in gesprek gaat met de persoon met dementie praat dan niet te hard, niet te snel en al helemaal niet gaan fluiste- 
   ren. Zorg dat de persoon met dementie je meteen verstaat en praat niet al te vaak met verschillende toonhoogte (tona- 
   tie). Draag zorg dat je stem en spreekwijze herkenbaar blijft voor de persoon met dementie dat komt het vertrouwen  
   ten goede.  
> Gedraag je niet vrolijker of uitbundiger dan dat jij je voelt op het moment dat je met de persoon met dementie in con- 
   tact komt. Wees en blijf ten alle tijde de persoon die je op dat moment bent. De persoon met dementie merkt snel dat  
   jij je niet echt goed voelt of dat je niet vrolijk bent.  
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BUS stelt zich ten doel: 
* Samen met de lokale samenleving te werken aan het creëren van een Dementie Vriendelijke Omgeving (DVO) 
De kennis en knowhow waarover wij beschikken hebben we opgedaan door ons te laten informeren door 

deskundigen op dit specifieke terrein, samen te werken met de beoogde organisaties en door lokaal met vele 

belanghebbenden in gesprek te gaan. Ons heel goed realiserende dat het thema dementie een zeer complexe is 

waarbij de gehele samenleving niet meer om heen kan en in het dagelijks leven rekenschap mee dient te houden.  
Mensen met dementie hebben recht om zo lang mogelijk te kunnen blijven participeren, op hun niveau, in ook hun 

samenleving. Bent u als individu of als lokale organisatie voornemens, op lokaal niveau, het thema dementie op 

de kaart te zetten, dat zou BUS daar ook graag een actieve bijdrage in willen leveren. Als u met ons in contact 

wenst te komen, stuur ons dan een mail met uw verzoek in deze naar: info@debus.nl. 
Het bestuur van BUS zegt u toe, uw mail zo snel mogelijk van een reactie te voorzien en u deze toe te sturen. 
 

Opgemaakt: 13 januari 2022. 
Bestuur Brabantse Koepelorganisatie BUS. 
Website: www.debus.nl 

E-mailadres: info@debus.nl 
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