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Sociale diagnose en Coronatijd. Wat hebben deze twee met 
elkaar te maken…… 

De periode die we nu meemaken………daarbij ervaren we nu ook wat de ouderen onder ons 

meemaken. Niet alleen de ouderen waarbij dementie een rol speelt…..maar ik denk wel dat 

het juist bij deze doelgroep een grotere rol speelt. 

 

➢ Wat is de sociale diagnose?  

https://www.encyclo.nl/begrip/sociaal 
 
De term sociaal verwijst naar de interactie van organismen met andere organismen, mens of 
dier en hun collectieve co-existentie, ongeacht of zij zich er bewust van zijn of niet, en 
ongeacht of de interactie vrijwillig of onvrijwillig is. De Franse socioloog Émile Durkheim ziet 
sociaal als het tegenovergestelde van individueel. Bij mensen spreekt men 
van samenlevingsvorm en sociale omgeving. 
 
1) Gezellig levend 2) Gezelschappelijk 3) Maatschappelijk 4) Medemenselijk 5) Menselijk 6) 
Menslievend 7) Niet eigenwijs 
 
•betrekking hebbend op de menselijke samenleving. 
•geneigd om in groepen te leven.  
•gevoel hebbend voor de nood van de medeleden van de samenleving. 
 
Sociaal zijn is meeleven met je omgeving. 
 
Wat te maken heeft met hoe mensen met elkaar omgaan vb: 
wat is de sociale positie van die man? 
 
Sociaal werk [mensen helpen zich thuis te voelen in de maatschappij] 
maatschappelijk; rekening houdend met andere 
 
Wat is psychosociaal functioneren? 

Het psychosociaal functioneren is het eigen functioneren in relatie met en tot anderen. Het is 

een veelomvattend aspect van de wijze waarop je het leven leeft en hoe je het beleeft. 

 

➢ En wat komt daar allemaal bij kijken? Wat zijn 

ervaringen?    

Praktijkverhalen: 

https://www.encyclo.nl/begrip/sociaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Interactie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
https://nl.wikipedia.org/wiki/Samenlevingsvorm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_omgeving


 

 

 

https://www.movisie.nl/artikel/sociaal-maatschappelijke-kant-dementie 
Na de diagnose dementie staat vooral de ziekte en de zorg centraal. Dat is niet terecht, zegt 
Roos Scherpenzeel, adviseur van Movisie. ‘De focus moet liggen op wat de cliënt nog kan. 
Daarbij is de rol van sociaal professionals belangrijk. Mijn pleidooi is: Maak van de ziekte 
dementie in eerste instantie een levensvraag, geen zorgvraag.’ 
 

Sociale diagnose 

Naast de ziektediagnose is het ook belangrijk om een sociale diagnose te stellen. De 
casemanager start dit diagnostisch proces, naast de eventuele indicatiestelling. Hij 
controleert of de persoon met dementie en de mantelzorger de diagnose en gevolgen goed 
hebben begrepen en verduidelijkt waar mogelijk. Ook coördineert hij de inzet van eventuele 
betrokken specialisten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een psycholoog, logopedist en 
ergotherapeut. 

http://www.anne-meithe.nl/ 
Vooral de relationele dimensie is cruciaal in palliatieve zorg bij dementie, vindt zij. 
Dementie (de voortschrijdende ziekte, het medisch domein) 
Interne leefwereld (het psychologisch domein) 
Externe leefwereld (het sociale domein) 
 
 
Drie gouden lessen voor ondersteuning en zorg bij dementie 
Les 1) ‘Red’ mensen niet zomaar uit hun vertrouwde omgeving, ook al lijkt het misschien 
allemaal niet meer zo gezond en veilig. Ondersteun ze met het in stand houden van het 
eigen ‘systeem’, en sta ze heel concreet bij met wat nodig is om overeind te blijven. 
Les 2) Zet in op ‘vanzelf-hulp’. Doe niet in de eerste plaats wat de protocollen voorschrijven, 
maar handel ter plekke én op gevoel. Wie echt nabij is, in iemands dagelijkse leven, ziet 
‘vanzelf’ wat een ander nodig heeft. 
Les 3) Wees alert op de draagkracht van de mantelzorgers. ‘Het gaat niet om mij!’, zeggen 
zij vaak en lopen zichzelf intussen heel hard voorbij. Bied scholing over wat ze kunnen 
verwachten en zorg voor tijdige ondersteuning om te voorkomen dat zij er zelf aan onderdoor 
gaan. 
 
Mantelzorgers:  
Hoe omvangrijk is mantelzorg? Het Sociaal Cultureel Planbureau berekende dat in 2014 
ruim 4 miljoen mensen mantelzorg gaven. Ongeveer een op de zes (16%) van hen helpt 
meer dan 8 uur per week, vaak al gedurende een langere tijd (500.000 mensen). 
Een tiende van de mantelzorgers voelde zich in 2014 zwaar overbelast volgens het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (SCP). Dat is niet alleen nadelig voor henzelf, maar ook voor 
degene die zorg nodig heeft.  

https://www.socialevraagstukken.nl/nu-investeren-om-mantelzorg-te-bestendigen/ 
 
 

➢ En wat zijn eventuele knelpunten? 
Dat er nog steeds te weinig aandacht is voor de (psycho) sociale kant van dementie. Dat er 
wel meer aandacht voor komt…… maar dat we veel meer toe moeten naar een “dementie 
bewuste samenleving”.  

https://www.movisie.nl/artikel/sociaal-maatschappelijke-kant-dementie
http://www.anne-meithe.nl/
https://www.socialevraagstukken.nl/nu-investeren-om-mantelzorg-te-bestendigen/


Dat we met elkaar ons meer bewust moeten worden van het feit dat dementie ons allemaal 
kan overkomen en hoe zorgen we er met elkaar voor dat de personen met dementie en hun 
mantelzorgers in onze samenleving de plek behouden die ze toekomt/ze nodig hebben. 
 
De sociaal werker: onmisbaar in het grijze domein De participatiesamenleving stimuleert dat 
mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Er komt een 
verschuiving van het ‘recht op een vast aanbod voor ouderen’ naar het versterken van de 
eigen kracht en de directe omgeving van senioren. Echter: een kwart van de senioren hééft 
helemaal geen netwerk, zo blijkt uit recent onderzoek van de ANBO. Dat gegeven 
onderstreept het belang van sociaal werkers. Zij weten als geen ander hoe je mensen kunt 
activeren, ze kennen de sociale kaart en zijn gewend om samen te werken met zorgpartijen, 
maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kennen individuele en collectieve 
oplossingen, en zijn creatief in het vinden van slimme combinaties daarvan. Ze zijn gewend 
te werken met vrijwilligers (zoeken, trainen en coachen!). Redenen genoeg dus om de 
expertise van sociaal werkers ten volle te benutten. 
Bron: https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/themas/lokaal-samenwerken/sociaalwerk-
ouderen.pdf 
 
Sociaal werkers zijn gewend om een coachende en faciliterende rol in te nemen, in plaats 
van over te nemen en in te vullen. 
Oproep Tea: laten we ons vooral richten op het met elkaar samenwerken en gebruik maken 
van elkaars expertise…..van en aan elkaar leren……… zodat dit ten goede komt van de 
mensen met dementie en hun mantelzorger(s) 
Informatie:  

https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/meedoen-meer-doen-ambities-die-
de-zorg-verder-brengen-veerkracht.pdf?_ga=2.205493529.803491859.1587203114-
532964320.1574539495 

Deze infographic is een initiatief van het Ben Sajetcentrum in samenwerking met VU 

Amsterdam Center on Aging, een samenwerkingsverband van VU, VUmc en AMC, en is in 

zijn vorm tot stand gekomen door samenwerking met Vilans. 

https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/themas/lokaal-samenwerken/sociaalwerk-ouderen.pdf
https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/themas/lokaal-samenwerken/sociaalwerk-ouderen.pdf
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/meedoen-meer-doen-ambities-die-de-zorg-verder-brengen-veerkracht.pdf?_ga=2.205493529.803491859.1587203114-532964320.1574539495
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/meedoen-meer-doen-ambities-die-de-zorg-verder-brengen-veerkracht.pdf?_ga=2.205493529.803491859.1587203114-532964320.1574539495
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/meedoen-meer-doen-ambities-die-de-zorg-verder-brengen-veerkracht.pdf?_ga=2.205493529.803491859.1587203114-532964320.1574539495


Voer jij de sociale diagnose uit? De volgende stappen en hulpmiddelen kunnen je hierbij 

helpen:  

https://www.movisie.nl/publicatie/wie-wie-dementie 

De Wie is wie bij Dementie is ontwikkeld door Dementiezorg voor Elkaar in opdracht van 

Ministerie van VWS. Dementiezorg voor Elkaar is een praktijk verbeterprogramma met het 

doel de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie te verbeteren door de 

zorg en ondersteuning af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van 

wonen, zorg en welzijn heen. 

https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/diagnose-dementie/#tijdig 

https://www.zorgvoorbeter.nl/persoonsgerichte-zorg/samen-beslissen-hulpmiddelen 

 

 

https://www.movisie.nl/publicatie/wie-wie-dementie
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/diagnose-dementie/#tijdig
https://www.zorgvoorbeter.nl/persoonsgerichte-zorg/samen-beslissen-hulpmiddelen
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/meedoen-meer-doen-ambities-die-de-zorg-verder-brengen-veerkracht.pdf

