Workshop: Wat is dementie?

Niveau:

Inleiding:
Deze workshop dementie bestaat uit 3 onderdelen:
Onderdeel I:

Leer je wat dementie is

Onderdeel 2:

Hoe je beter wel OF niet kunt handelen.

Onderdeel 3:

Aan de hand van 5 vragen je kennis testen.

 Beginners
______________

Tijdsduur
1 uur
______________

3 onderdelen

Onderdeel 1: Wat is dementie?
Dementie:

-

Is een syndroom waarbij steeds minder hersencellen goed functioneren
Komt vooral voor bij oudere mensen
Heeft zowel invloed op de persoon die er aan lijdt als op zijn/haar omgeving
Maakt iemand afhankelijk en ontregelt de emoties
Is niet te genezen
De behandeling van dementie is vooral gericht op de kwaliteit van leven.

Op de website van “Alzheimer Nederland” en “samen dementie vriendelijk”
kun je op eenvoudige wijze kennismaken met de verschillende vormen en
symptomen van dementie:
Een persoonlijk verhaal van Esther:

Klik hier

Wat zijn de 4 meest voorkomende vormen van dementie? Klik hier
Wat zijn de 10 meest voorkomende symptomen van dementie? Klik hier

Onderdeel 2: Wat is van belang in je werk als vrijwilliger?
In je werk als vrijwilliger krijg je te maken met dementie. We zien dementie het vaakst binnen de ouderenzorg maar ook in
de ziekenhuiszorg en thuiszorg krijg je steeds vaker te maken met (beginnende) dementie. Buiten basis-ziekte inzicht zoals
het herkennen van de symptomen is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de gevolgen in de dagelijkse omgang.
Dementie beïnvloedt het gedrag, de communicatie, de omgangsvormen en heeft invloed op eenvoudige alledaagse
handelingen.

1. Communicatie
Vroeg of laat krijgen mensen met dementie problemen met spreken en taal. Ze kunnen de juiste woorden niet
meer vinden, bouwen onsamenhangende zinnen, of gebruiken verkeerde woorden. Moeite met praten kan twee
oorzaken hebben: een taal- of een spraakprobleem. Bij een spraakproblemen ontbreekt het automatisme om de
juiste woorden te vinden. Bij een taalstoornis weten zij wel wat ze willen zeggen, maar kunnen ze de woorden
ervoor niet vinden omdat ze de betekenis ervan kwijt is. Lees verder

2. Herinneren, kwijtraken en herkennen
Veel vormen van dementie tasten het korte termijn- én het lange termijngeheugen aan. Hierdoor kunnen ze op
den duur steeds lastiger afspraken nakomen en taken volbrengen. Dat komt omdat ze zich de afspraak niet
kunnen herinneren; niet weten wat hun taken zijn of hoe ze die moeten uitvoeren.
Lees verder
Naarmate de dementie vordert, wordt het steeds lastiger om gezichten te herkennen. Ze raakt namen kwijt en
kunnen die niet meer in hun geheugen terugvinden.
Bekijk de video
3.27 min

3. Neem iemand met dementie serieus: 3 tips
-

Laat mensen met dementie in hun waarde en neem hen serieus.
Stel jezelf voor en vertel wat je komt doen.
Praat in korte zinnen. Stel één vraag per keer.

4. Stel iemand met dementie gerust: 3 tips
-

Maak oogcontact of leg voorzichtig even je hand op de arm van de persoon met dementie voordat je iets zegt.
Vraag toestemming ("vindt u het goed als...") voordat je handelt. Dat stelt gerust en zo laat je de regie bij de
persoon met dementie.
Geef complimentjes! Zo krijgt iemand het gevoel iets (nog) goed te kunnen en daardoor groeit de eigenwaarde.

Extra training…
Je kunt via de website “samen dementie-vriendelijk” een extra training volgen “Herken dementie”.
Interesse? Klik hier

In thema 4 gaan we verder in op het onderwerp “omgaan met dementie”.
Wij bieden je handvatten voor het omgaan met dementerenden. Ook besteden we aandacht aan
activiteiten met dementerenden. Onder andere muziek en beweging.

5. Wat kun je beter niet doen: 3 tips
-

Probeer niet te veel te corrigeren of tegen te spreken.
Praat niet te hard en ook niet te snel en ga ook zeker niet fluisteren.
Gedraag je niet vrolijker dan je je voelt. Iemand met dementie merkt meteen dat je niet echt vrolijk bent.

6. Kijk wat iemand met dementie wél kan: 6 tips
-

-

Mensen met dementie huilen snel of voelen zich opgejaagd. Die emoties mogen er gewoon zijn. Benoem
gevoelens die je ziet of hoort: "Ik zie 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.
Samen bewegen? Kijk wat iemand met dementie het prettigst vindt.
Laat iemand met dementie dingen ruiken of voelen als je het ergens over hebt. Dan begrijpt hij of zij het beter!
Een kalender en een klok kunnen duidelijkheid scheppen.
Lees verder

7. Dementievriendelijk Doe Goed. Bekijk de video

Wil je meer weten over dementie?
Onderstaand een aantal links voor gevorderden;
Wat zijn de oorzaken van dementie? En is dementie te voorkomen? Start hier
Meer lezen over diagnose en behandeling bij dementie: Start hier

1 min

Onderdeel 3: Test je kennis……..
1. Dementie betekent letterlijk
A. Geestelijke aftakeling
B. Psychische aftakeling
C. Somatische aftakeling

2. De meest in het oog springende klacht bij de ziekte van Alzheimer is:
A. Hallucineren
B. Vergeetachtigheid
C. Wanen

3. De behandeling bij dementie richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven.
A. Dat is waar
B. Dat is niet waar

4. 1 op de 5 mensen krijgt last van dementie
A. Dat is waar
B. Dat is niet waar

5. Doe GOED. Wat betekent dat? (meerdere antwoorden zijn goed)
A. Geruststellen (Praat op kalme toon. Stel jezelf voor. Spreek niet tegen, maar praat mee)
B. Oogcontact maken (gebruik korte zinnen. Stel één vraag per keer en geef iemand de tijd om te reageren. Controleer of
hij/zij je begrijpt).
C. Even meedenken (Vraag of je mag helpen. Betrek hem/haar bij de oplossing en leef mee met de ideeën en wensen. Zeg
wat je gaat doen).
D. Dankjewel (Sluit het gesprek positief af).

De antwoorden……
1A, 2B, 3A, 4A, 5ABCD (alle antwoorden zijn goed).
Puntenscore:
0-2 Je weet nog niet voldoende.
3-4 Goed, De belangrijkste dingen weet je.
5

Uitmuntend: Je hebt het helemaal begrepen!

Je hebt de workshop afgerond! Ga terug naar de startpagina om de volgende workshop te
starten. Heb je aan alle workshops binnen thema 1 deelgenomen?
Dan kun je een certificaat van deelname aanvragen
bij jouw coördinator vrijwilligers of via vrijwilligers@curamare.nl

Helpt u mee……?
Met dit aanbod van online workshops hopen wij een divers, leuk en interessant cursusprogramma aan te
bieden. Heb jij op- of aanmerkingen, leuke suggesties of tips voor verbetering? Laat het ons dan weten.
Dit kun je doen via jouw eigen coördinator vrijwilligers of via Email: vrijwilligers@curamare.nl

