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DEMENTIE 

Prevalentie: 

 

• Nu: 210.000 mensen met dementie  

(28 per huisartsenpraktijk, waarvan er 18 thuis 

wonen) 

• 2050: 420.000 dementerenden 
 



Verschillende vormen van dementie 



 



Symptoom Alzheimer Vasculair LewyBody 

Geheugen Mild Hoeft niet Vertraagd 

Spraak Licht ↓ Vertraagd Monotoon 

Oriëntatie Verstoord Hoeft niet Goed 

Motoriek Praxis Plan/Prax Parkinson 

Initiatief Verminderd Ook, depr. Goed 

Depressie Norm/euf. Aanwezig Onbekend 

Ziekte-inz. Verminderd Goed Goed 

Tonus Normotoon Dysregul. Rigiditeit 

Beloop Geleidelijk Up-down Snel 



Indeling in dementie 

• Bedreigde ik (cognitieve fase) 

• Verdwaalde ik (emotionele fase) 

• Verborgen ik (psychomotorische fase) 

• Verzonken ik (zintuigelijke fase) 
 

 



Bedreigde ik 

• In het hier en nu 

• Vergeetachtigheid worden is beangstigend 

• Ogen kijken fel en soms stekend 

• Houding is gespannen, stijf en strak 

• Emoties proberen ze onder controle te houden 

• Houvast aan: structuur, mensen, bezigheden, 
regels en manieren,voorwerpen en rituelen en 
ruimten. 

• Kan nog planmatig en doelgericht handelen 

• Veel energie die een uitweg zoekt 

• Beleeft zichzelf als iemand met een eigen identiteit 



Verdwaalde ik 

• Ordening gaat verloren, geheugen wordt slechter 

• Rationeel denken wordt minder en 

woordvindingsproblemen ontstaan. 

• Desoriëntatie 

• Houvast aan: mensen, feiten en herinneringen, 

structuur, maaltijden, voorwerpen, ruimten, plek in 

de ruimte. 



Verborgen ik 

• In tijdloze innerlijke wereld 

• Ogen kijken ongericht 

• Houding is ontspannen of voortdurend in beweging 

• Over/onderprikkeling 

• Initiatief tot contact komt alleen van de ander 

• Emoties uiten zich vrij 

• Geen doelgerichtheid meer 

• Is afhankelijk van energie van anderen 
 

 



Verzonken ik 

• Persoon is in innerlijke wereld 

• Ogen kijken niet meer mee 

• Ontspannen of in contractuur 

• Emoties moeilijk waarneembaar 

• Houvast aan: mensen en voorwerpen 

• Geen doelgerichtheid meer 

• Beleving van zichzelf vanuit basale behoeften en 

emoties 



Lerend vermogen dementie 

• Onder andere 

– Foutloos leren 

– Emotieleren 

– Associatie leren 

– Operant leren 
 



• https://www.youtube.com/watch?v=YGSSxcnBLZI#action=share 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YGSSxcnBLZI#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=YGSSxcnBLZI#action=share


TIPS 

• Neem de tijd 

• Niet te veel vragen 

• Zoek aanknopingspunten 

• Gebruik humor 

• Geef complimenten 

• Niet (teveel) corrigeren 
 



                Beweegnorm 





OEFENING 

• Oefening vanuit de sensorische informatie verwerking 

 





Bewegen binnen en buitenshuis 

• Brainstorm 



Bewegingstechnologieën  

 

• Robot Zora 

• muziekactiviteit 

• Tovertafel 

• SilverFit alois/ Mile 

• Co train 



http://www.cotrain.eu  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/dekievitshorst/videos/126634903008909

8/?ref=tahoe 

 

 

http://www.cotrain.eu/
https://www.facebook.com/dekievitshorst/videos/1266349030089098/?ref=tahoe
https://www.facebook.com/dekievitshorst/videos/1266349030089098/?ref=tahoe
https://www.facebook.com/dekievitshorst/videos/1266349030089098/?ref=tahoe


Zijn er nog vragen 

 


