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met dementie en mantelzorgers



Wat is zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie?

Verschillende perspectieven:

1. Het draagt bij aan de algemene gezondheid

2. Helpt bij het aanpassen aan de gevolgen van dementie  

3. Draagt bij aan de kwaliteit van leven

Voorwaarden: persoonsgericht

1. Sluit aan bij de beleving van de persoon

2. Sluit aan bij functionele mogelijkheden

3. Sluit aan bij individuele interesses



Gezond-

heid

Physical health Mental health
Sociale 

gezondheid

Vermogen om

je potentieel 

en plichten te 

vervullen

Vermogen om

je leven te 

managen 

ondanks ziekte
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sociale 
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gezondheid
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gezondheid

Vermogen tot aanpassing

= en zelfmanagement
(Ability to adapt and self manage)

1. Algemene gezondheid

Nieuw 
gezondheids
concept

Huber et al., British medical journal, 2011



DemenTalent: Vervullen van potentieel

Vermogen om je 
potentieel 

en plichten te vervullen

Mooi voorbeeld



DemenTalent



Film DemenTalent (4.09min)

https://youtu.be/xgAGIHaWO8g



Zinvolle activiteiten om je leven te managen

Mooi voorbeeld

Ergotherapie 
thuis

Vermogen om 
je leven te 
managen

Betekenisvolle 
activiteiten



Deelname aan sociale activiteiten

Veder Methode

Onvergetelijk 
museumrondleidingen Intergenerationeel contact

Deelname aan 
sociale 

activiteiten

Mooie voorbeelden
Ontmoetingscentra

Odensehuizen



2. Aanpassen aan de gevolgen van dementie

Praktische aanpassing aan beperkingen

1 Omgaan met de eigen invaliditeit/beperkingen

2. Ontwikkelen adequate zorgrelatie met personeel

Emotionele aanpassing

3. Handhaven van een emotioneel evenwicht

4. Behoud van een positief zelfbeeld

5. Omgaan met de onzekere toekomst

Sociale aanpassing

6. Omgaan met de nieuwe omgeving

7. Ontwikkelen en onderhouden sociale relaties

Adaptieve taken bij dementie (Dröes, 1991, 2011), ontleend aan algemene adaptieve taken bij 
chronische ziekten en crises (Moos & Tsu, 1977)



2 Copingstrategieën

Ontkennen

Minimaliseren of normaliseren van 

problemen

Benadrukken van competentie

Betrokken willen blijven

Vermijden van sociale contacten

Afhankelijk opstellen van anderen

Externe attributie van problemen

Façade ophouden

Confabuleren

Humor gebruiken

Intellectueel en emotioneel

uitputtend!



Ontregelingen in stemming en gedrag

combinatie biologische, psychologische en sociale factoren
inadequate of ineffectieve coping

depressie

angst

agitatie

achterdocht

apathie

onrust

wanen



Ontmoetingscentra al 24 jaar succesvol

EMGO Institute for Health and Care research VU medisch centrum   Amsterdam

Persoon met dementie
• dagsociëteit (3dgn/week)

(re)creatieve activiteiten
belevingsgerichte activiteiten  
psychomotorische groepstherapie

Mantelzorger
• informatie bijeenkomsten 
• gespreksgroep
• respijtzorg
• zorgcoördinatie

Voor beiden
• spreekuur
• centrumoverleg
• sociale activiteiten

Mooi voorbeeld Gecombineerd en 
sociaal 
geintegreerd



Theoretisch model

Het adaptatie-coping model

Dementie � Aanpassing op meerdere terreinen

Problemen met aanpassing � Gedrags- en stemmingsproblemen 

Op de persoon 
afgestemde hulp bij 
het omgaan met de 

dementie



Visie en model Ontmoetingscentra

informatie

emotionele steun

uitbreiding
sociaal netwerk

praktische steun

zorgcoördinatie

respijtzorg

samenwerking 
zorg- en welzijns-
organisaties

laagdrempelige 
locatie

klein team van 
professionals

geïntegreerde 

ondersteuning

+ vrijwilligers



Adaptatie - Coping

– Hoe ervaart de persoon zijn beperkingen? 

– Lukt het een emotioneel evenwicht te vinden?

– Is het zelfbeeld veranderd?

– Hoe kijkt hij aan tegen de onzekere toekomst?

– Ervaart de persoon begrip van familie en vrienden

– Accepteert de persoon hulp van anderen?

– Hoe past de persoon zich aan in dagbehandeling?  

(Dröes, 1991,2011; De Lange 2004; Samson et al., 2007)



Hoe gaat het?

Wat gaat goed? Waar moeite met aanpassing?

Zorgstrategieën Ondersteuningsstrategieën 
persoon met dementie voor mantelzorger

• (re)activering • informatie

• (re)socialisatie • praktische steun

• bevorderen affectief • emotionele steun   
functioneren • vergroten sociaal 

netwerk

activiteitenplan ondersteuningsplan



Kenmerken Ontmoetingscentra

Anders dan reguliere dagbehandeling in verpleeghuis

• Brede ondersteuning voor persoon met dementie en

mantelzorger obv individuele behoeften

• Op de grens van zorg en welzijn

• Samenwerkingsprotocol met zorg en welzijn

• Laagdrempelige locatie in de wijk

• Sociale integratie met andere buurtbewoners

• Kleinvast professioneel team + vrijwilligers

• Laagdrempelige opzet bevordert tijdig vragen 

om, en accepteren, van hulp

Samen Sterk!



Effectiever voor persoon met dementie
• minder gedrags- en stemmingsproblemen

minder inactiviteit en niet-sociaal gedrag
minder depressief gedrag, meer zelfwaardering

• tendens tot uitstel van verpleeghuisopname 
na 7mnd 4% van OC en 30% van dagbehandeling 
opgenomen

Effectiever voor mantelzorgers
• meer gevoel van competentie

• minder belastinggevoel
• minder psychosomatische klachten

Ontmoetingscentra versus reguliere dagbehandeling

Wetenschappelijk Onderzoek

(1994-1996, 
2000-2003)

145

(Dröes et al, 2000, 2004, 2011)MEETINGDEM



Film Oma van Marinka (5.32min)



Ontmoetingscentra 3.0

aug 2017 

N=145, 

Beter tegemoet komen 
aan individuele variatie 
in behoeften en 
voorkeuren

Memorabel -16 ontmoetingscentra 3.0



OC3.0 wordt mede mogelijk gemaakt door:

+ Individuele 

gemeenten

Memorabel



3. Draagt bij aan de kwaliteit van leven

• Je prettig voelen

• Sociale contacten 

• Je nuttig voelen

• Je thuisvoelen in de woonomgeving

• Plezier beleven aan activiteiten

• Zelfwaardering

• Vrijheid en zelfbeschikking ervaren

• Bij ziekte adequate behandeling en zorg

• Veiligheid met behoud van privacy

Niet alleen gezondheid, maar ook

Individuele variatie



Zinvolle dagbesteding die bijdraagt aan KvL

Activiteiten waarin je 

Je prettig voelt
Sociale contacten kan opdoen
Je nuttig kan voelen
Plezier aan beleeft 
Zelfwaardering toeneemt
Vrijheid en zelfbeschikking ervaart

Op een plek waar je je thuisvoelt
en veilig voelt

Mooi voorbeelden



Voorwaarde 1: Sluit aan bij individuele beleving

Beleving en ervaring

Wel/geen besef van dementie

Ervaren verliezen, o.m. van onafhankelijkheid 

en zelfwaardering, onzekerheid, andere 

belevingswereld, boosheid, angst, frustratie, 

veranderde sociale relaties en rollen 

STRESS

(Clare, 2002; Steeman et al., 2007; De Boer et al., 2007)



Voorwaarde 2: Sluit aan bij individuele mogelijkheden

Mogelijkheden en beperkingen tav

• boodschappen doen

• omgaan met geld

• gebruik maken van openbaar vervoer

• koken

• sociaal contact

• problemen oriëntatie

• communicatie

• huishoudelijke activiteiten

• zelfzorg

• …..
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Zinvolle activiteiten zijn afgestemd op zorgbehoeften

(Van der Roest et al, 2009)
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variatie



Voorwaarde 3: Sluit aan bij interesses

34. Een brief schrijven of 
emailen. 
35. Een praatje maken met een 
onbekende. 
36. Iets vertellen wat ik 
meegemaakt heb.
37. Praten over mijn dagelijkse 
bezigheden (baan, school, 
hobbies etc).
38. Officiële plechtigheden 
bijwonen.
39. Vrienden of bekenden 
opbellen.
40. Kennismaken met iemand 
van de andere sexe.
41. Kennismaken met iemand 
van de eigen sexe
42. Iemand raadgeven. 
43. Om hulp of advies vragen. 
44. Mensen bezoeken die ziek 
zijn of in moeilijkheden verkeren. 
45. Iemand masseren. 
46. Vrijen. 
47. Iemand knuffelen
48. Flirten ……………………etc.

(Uit: PAL; Roozen et al, 2008)

18. Hengelsport. 
19. Tuinieren en planten 
verzorgen. 
20. Je huisdier trainen en/of 
verzorgen. 
21. Met een verzameling bezig 
zijn (postzegels, munten, 
suikerzakjes e.d.). 
22. Je huis of kamer opknappen 
of de inrichting veranderen. 
23. Een karweitje doen in of rond 
het huis. 
24. Een inspannend karwei
25. Kleding maken, naaien. 
26. Op het werk met anderen 
een taak uitvoeren. 
27. Op het werk alleen een taak 
uitvoeren. 
28. Ouders, familie etc. 
bezoeken. 
29. Vrienden of bekenden 
bezoeken. 
30. Met vrienden eten.
31. Een feestje geven
32. Koffie, thee etc. drinken met 
vrienden en bekenden.
33. Bezoek ontvangen.

Televisie kijken.
2. Naar de radio luisteren. 
3. Naar muziek luisteren 
(cassette, cd, mp3 etc). 
4. Bestuurs- of commissiewerk 
doen in je vrije tijd. 
5. Gezelschapsspelletjes doen 
zoals monopoly, scrabble, 
sjoelen etc. 
6. Vrijwilligerswerk doen zoals 
buurtwerk, bejaarden, 
dierenopvang etc. 
7. Kaarten.
8. Puzzelen.
9. Lezen.
10. De krant of tijdschrift lezen. 
11. Zingen of op een 
muziekinstrument spelen. 
12. Mediteren of yoga doen.
13. Tekenen of schilderen.
14. Handvaardigheid zoals 
pottenbakken, leerbewerking, 
weven etc.
15. Handwerken (breien, haken, 
borduren etc.). 
16. Een dagboek bijhouden.
17. Fotograferen en filmen.



‘Adoptie’ van zinvolle dagbesteding

Wat betekent adoptie?

Definities

• De keuze om van zinvolle persoonsgerichte dagbesteding 

gebruik te maken (individu)/ of in te voeren (organisaties)

• Het stadium waarin dagbesteding mentaal wordt geaccepteerd 

door het individu, mantelzorgers, organisaties 

• De beslissing, door een individu of organisatie, om 

dagbesteding te benutten c.q. te implmenteren

• De mate waarin een bepaalde vorm van zinvolle dagbesteding 
wordt geaccepteerd en onderdeel wordt van de sociale praktijk 

van individu c.q. zorgpraktijk

(https://www.igi-global.com/dictionary/technology-adoption/29488)

5% maakt gebruik van 
geïndiceerde 
dagbesteding



Hoe kunnen we adoptie vergroten?

• Wat maakt dat mensen dagbesteding gebruiken?

• Wat maakt dat zij het accepteren?

• Wat maakt dat individuen het benutten?

• Wat maakt dat mensen het integreren in hun leven? 

Keuze om zinvolle dagbesteding te gebruiken

Mentaal accepteren

Benutten en implementeren

Opgenomen/geïntegreerd in sociale leven



Wat zijn de geheimen van ‘adoptie’?

1. Sluit aan bij beleving 

2. Draagt bij aan gezondheid

3. Bevordert adaptatie

4. Verbetert KvL

5. Sluit aan bij mogelijkheden

6. Sluit aan bij interesses 

AdoptionVoordelen

• Keuze om te 
gebruiken

• Mentaal accepteren

• Benutten

• Opnemen in 
sociale praktijk



Bevorderen van ‘adoptie’

Adoptie

Gezondheid

Adaptatie

Kwaliteit van leven

Beleving

InteresseMogelijkheden

Voordelen
/keuze

Persoons-
gericht

context



Samenvattend

• Er zijn verschillende perspectieven van waaruit zinvolle 
dagbesteding geboden kan worden

– Gezondheid (fysiek, mentaal, sociaal)

– Adaptatie-Coping (omgaan met gevolgen van dementie)

– Kwaliteit van leven

• Voorwaarden: persoonsgericht

– Sluit aan bij de beleving van de persoon

– Sluit aan bij functionele mogelijkheden en zorgbehoefte

– Sluit aan bij interesses (wat is betekenisvol voor persoon?)



• Er zijn goede voorbeelden die verdere verspreiding behoeven

� DemenTalent

� Odensehuizen

� Ergotherapie thuis

� Veder Methode (theater/huiskamervoorstellingen)

� Onvergetelijk museum rondleidingen

� Ontmoetingscentra

� Ontmoetingscentra3.0

� …..

• Bevorderen van Adoptie dagbesteding door gebruikers door

� Voordelen expliciet maken en keuze bieden

� Nadruk op persoonsgerichte benadering

Samenvattend



rm.droes@vumc.nl

Dank voor uw aandacht!


