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Op deze manier kan men âan den lijve ervaren wat de 
effecten zijn van bepaald gedrag, en of hiermee aan de 
behoefte van de dierbare wordt voldaan. Middels feedback 
van de oefenpartner en de trainer worden concrete en 
praktische persoonlijke handvatten gegeven waarbij de 
eigen kwaliteiten worden benadrukt. Er is veel ruimte om 
persoonlijke ervaringen in te brengen en te delen.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
De persoonsgerichte benadering staat in deze training 
centraal. Hierin is onder andere verwerkt: het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, de Wet Zorg en Dwang 
die ingaat per 1-1-2020, de Tien Geboden voor de Zorg 
voor Ouderen met Dementie, en de Toetsingsnormen van 
de Inspectie IGZ op basis van de 8 Kernelementen. Deze 
zijn verwerkt in de theorie en worden vertaald naar 
praktische handvatten in het respectvol omgaan met 
moeilijk gedrag.   

Resultaten
Mantelzorgers leren bij complex gedrag van dierbaren met 
dementie de diverse oorzaken van onrust en 
(dreigende) fysieke agressie te herkennen. Zij krijgen 
praktische handvatten om daarbij diverse interventies toe 
te passen. De dierbare ervaart een grotere veiligheid omdat 
de naaste adequater en veiliger handelt. Dit is van positieve 
invloed op diens rust, welbevinden en ziekteproces. De 
mantelzorgers vergroten hun zelfvertrouwen en staan 
sterker in hun schoenen. Hierdoor kunnen zij beter in 
balans blijven hetgeen de verbinding met hun dierbare 
versterkt. Duur: 2 dagdelen van 3 uur.

Sulis Training en Coaching met als communicatiespecialist 
en senior trainer Marie-José Meijs verzorgt  al meer dan 18 
jaar bijscholingen en persoonlijke coachingsessies op het 
gebied van samenwerking, duurzame inzetbaarheid,  
communicatie, assertiviteit, werkprivé-balans, stress en 
burnout. Zij is van oorsprong logopediste.   

Communiceren met Dierbaren
met Dementie - voor Mantelzorgers

na
ar

 jó
uw

 b
ro

n 
va

n 
kr

ac
ht

BEGRIJPEN WAARDOOR DIT GEDRAG WORDT 
VEROORZAAKT, VERANDERT DE MANIER VAN 
BEJEGENING 
Onrust en spanning bij de mens met dementie 
ontstaat meestal door prikkels die door hen 
niet meer begrepen worden. Ondanks een 
liefdevolle bejegening kan een dierbare soms 
toch overgaan tot verbaal en uiteindelijk fysiek 
agressief gedrag. Dat laat zijn sporen na, ook 
bij de naaste(n). Het is van belang dat iedereen 
die in contact is met een mens met dementie, 
weet wat te doen, te zeggen en na te laten bij  
moeilijk gedrag. Een gelijke bejegening door 
alle betrokkenen -mantelzorger, zorg-
medewerker en vrijwilliger- geeft de mens met 
dementie duidelijkheid en daarmee rust en 
ontspanning.

Spanningsvol gedrag kan beginnen met het uiten van  
onrust en verbale agressie. Uiteindelijk kan het 
overgaan in  fysieke agressie. Professionals weten 
meestal wel hoe gehandeld dient te worden. Het  
ontbreekt echter bij de mantelzorger vaak aan 
basiskennis en praktische handvatten om zichzelf en de 
dierbare te beschermen en tot rust te brengen. 

Mogelijke gevolgen
Een gevolg kan zijn dat er afstand ontstaat tussen 
naasten en de dierbare met dementie. Dat er  
behoorlijke spanning ontstaat binnen de relatie; dat de 
mantelzorger last krijgt van overbelasting, 
stressklachten of ziek wordt. En uiteindelijk dat er 
verwijdering ontstaat waardoor warme zorg en 
aandacht niet meer mogelijk is.  

Aanbod en oplossingen
Sulis Training heeft een deskundigheidsbevordering 
ontwikkeld waarin mantelzorgers leren beter om te 
gaan met moeilijk gedrag van de dierbare met dementie 
en andere psycho-pathologie. Zij leren dit gedrag op 
een veilige manier op te vangen, zichzelf en de 
dierbare(n) te beschermen en de situatie beter te 
controleren. De deskundigheidsbevordering omvat up-
to-date informatie over het ontstaan en de effecten van 
dementie. Vervolgens wordt interactief ingegaan op 
oorzaken van spanningsvol gedrag. Wat kun je doen om 
de spanning af te bouwen, ook bij jezelf, en wat werkt 
niet? De naasten gaan hiervoor met elkaar oefenen, 
waarbij beurtelings de rol van de dierbare wordt 
ingenomen.  




