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Bedankt! 

Vragen?

Even voorstellen
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Programma

Welkom en introductie programma

Presentatie door Iris van Asch
Inleiding over onbegrepen gedrag

Presentatie door Carola van Teunenbroek, Lindy 
Hartman en Daniëlle Boellaard 

Expertise uit de praktijk

Delen van inhoudelijke vragen die bij uw en andere 
organisaties spelen

Terugkoppeling



https://www.youtube.com/watch?v=dZbyjsxj5-c


Dementiezorg voor Elkaar – Deltaplan Dementie

Memorabel - ZonMW

Dementiezorg voor Elkaar
Vilans, NIVEL, Movisie, Pharos en 
Trimbos-instituut

Samen op weg – Zorgverzekeraars NL

Actieplan casemanagement dementie
i.o. VWS

Samen dementievriendelijk
Alzheimer NL & PGGM



Dementiezorg voor Elkaar

Vragen van 
samenwerkingsverbanden

Randvoorwaarden: 
Organisatie en financiering

KennisnetwerkDementiezorg register

v

Persoonsgerichte 
en integrale zorg 
en ondersteuning

v

Zorgstandaard 2.0



Wat doen wij?

• Individuele trajecten samenwerkingsverbanden

• Themabijeenkomsten



Hoe zouden wij dit graag doen?

• Kennis ontstaat in de praktijk

• Blijven leren met het veld: elke praktijk die 
leert is een potentiële innovatiebron

• Tijd voor uitwisseling van vragen, inzichten en 
goede voorbeelden

• Analyseren en oplossingen breed bekend maken

• Reflectie en evaluatie

• Wederkerigheid



Presentatie door Iris van Asch

Inleiding over onbegrepen 
gedrag



Vragen ter verduidelijking?

Straks in gesprek. 



Onbegrepen gedrag bij 
thuiswonende mensen met 
dementie

Themabijeenkomst Dementiezorg voor Elkaar

Iris van Asch
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Voorbeelden van onbegrepen gedrag

Agitatie / agressie klagen, jammer, slaan (anderen, zichzelf of voorwerpen)

Euforie / opgetogenheid te opgewekt voelen

(Doelloos) repetitief gedrag doelloos rondlopen, ijsberen

Eetlust / eetgedrag afvallen of aankomen (veel in korte tijd)

Hallucinaties dingen zien of horen die er niet zijn

Wanen overtuigd zijn van gedachten die niet waar zijn

Prikkelbaarheid / labiliteit ongeduldig of snel geïrriteerd

Apathie / onverschilligheid lusteloos, geen zin meer om dingen te ondernemen en geen initiatief meer

Nachtelijke onrust anderen ’s nachts wakker maken of te vroeg opstaan

Depressie / dysforie negatieve houding, niets goed vinden

Ontremming impulsief handelen zonder over gevolgen na te denken

Angst mensen of activiteiten vermijden
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Acht kernelementen bij het omgaan 
met onbegrepen gedrag bij dementie

• Tijdig signaleren van onbegrepen gedrag zodat ingegrepen kan worden voordat escalatie 

plaatsvindt.

• Een gedegen analyse maken van het gedrag met nagaan van oorzaken op lichamelijk, 

psychisch en sociaal terrein.

• Multidisciplinair werken in een team met in ieder geval verzorgende, arts en psycholoog.

• De oorzaak van het gedrag aanpakken en niet het gedrag zelf.

• Eerst psychosociale interventies toepassen. 

Psychofarmaca worden alleen toegepast wanneer kan worden aangetoond dat psychosociale interventies 

niet (voldoende) werkzaam zijn (met uitzondering van een lichamelijke oorzaak of bij sprake van een 

delier of psychose).

• Psychofarmaca volgens de richtlijn toepassen tenzij er belangrijke redenen zijn om hiervan 

af te wijken.

• Familie en mantelzorg betrekken bij de analyse en aanpak van het probleem.

• Behandeling evalueren met extra aandacht voor het mogelijk staken van behandeling met 

psychofarmaca.

Bron: Zwijsen e.a. (2013) Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie. Inventarisatie richtlijnen en inzichten rondom onbegrepen gedrag bij ouderen met dementie.
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Oorzaken onbegrepen gedrag

Multifactoriële model van Kitwood ‘Een mens is 
meer dan alleen zijn ziekte’

1. De hersenschade

2. De lichamelijke gezondheid

3. De levensgeschiedenis

4. De persoonlijkheid 

5. De sociale omgeving

6. De ruimtelijke omgeving 
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Methodiek begeleiding onbegrepen 
gedrag
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Contactgegevens

iasch@trimbos.nl

030 29 59 441

mailto:iasch@trimbos.nl
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Online training: Omgaan met 
veranderend gedrag

Opbouw video

1. Introductie en 

voorbeeld van gedrag

2. Ben je bewust van de 

manier waarop je denkt en 

hoe je in de situatie staat

3. Hoe ziet het gedrag 

eruit?

4. Wat is het effect op de 

mantelzorger?

5. Mogelijke oorzaken en 

hoe je hiermee om kunt 

gaan?

6. Zorg goed voor jezelf!
https://dementie.nl/online-training

https://dementie.nl/online-training


Presentatie door Carola van 
Teunenbroek, Lindy Hartman 
en Daniëlle Boellaard van 
Zorggroep Almere

Praktijkervaringen



Samenwerkingsmodel en visie 
omgaan met Onbegrepen 

Gedrag

Zorggroep Almere



Samenwerkingsstructuur algemeen

• Almere is verdeeld in 5 regio’s.

• Binnen elke regio werken 2-3 Persoonlijk Begeleiders 
(casemanagers) vanuit de gezondheidscentra. 

• Meeste GC zijn onderdeel van ZA, enkele 
vrijgevestigde praktijken.

• Stedelijk Geriatrisch Expertise Centrum (GEC): groep 
van ongeveer 40 behandelaars: Specialist 
Ouderengeneeskunde, (GZ-)Psycholoog, Geriatrisch 
Maatschappelijk Werk, fysiotherapie, ergotherapie, 
logopedie, diëtetiek.



Almere Buiten

GC: huisarts, 
persoonlijk begeleider
Steunpuntteam: SOG, 

psycholoog, GMW

Almere Stad Oost

Steunpuntteam

Almere Stad Noord en
Stad West

Steunpuntteams

Almere Haven

Steunpuntteam

Geriatrisch Expertise 
Centrum (GEC)

complexe
diagnostiek, 

medicatiepoli en
Expert Team OG



Samenwerkingsstructuur specifiek

• Eenvoudige diagnostiek vindt plaats in 
eerste lijn (huisarts en PB).

• Complexe diagnostiek vindt centraal plaats 
(bij GEC).

• Steunpuntteam per wijk: PB, SOG, psych, 
GMW. Regelmatig overleg over casuïstiek.

• SOG schuift aan bij MDO in GC (soms ook 
psych en GMW).



Samenwerking in de praktijk

• Lijnen zijn kort, snel doorpakken. 

• Overleg en sparren, ook zonder directe inzet 
behandelaars. 

• Richting geven aan traject, consultfunctie voor 
PB. 

• Door multidisciplinair overleg elkaars ‘zwarte 
gaten’ invullen. 

• Op elkaar letten/elkaar overeind houden: 
zorgen voor de hulpverlener! 



Samenwerking rondom cliënt

• Behandeling van cliënt en systeem.

• Vaak cliënten al bekend vanuit 
diagnostiektraject: 

– PB ‘contactpersoon’ tussen cliënt en 
behandelaars.

– contact laagdrempelig voor cliënt: niet alles 
opnieuw vertellen.



Inhoud en visie onbegrepen gedrag

• Intramuraal ontwikkeld

• Meeste onderdelen ook extramuraal goed 
te gebruiken

• Zorg in kader:

– Nadruk op psycho-sociale zorg

– Nieuwe wet Zorg en Dwang 

– 8 kernelementen IGZ



Cliënt als persoon (levensloop)
Analyse psychiatrische functiestoornissen

Wie: Psycholoog, EVV-er en cliënt en/of familie

Waar: op PG en somatische afdelingen voor langdurig wonen

Wanneer: in de eerste weken na inhuizing

Hoe: Gesprek  ahv levensloopformulier, verwerkt in een verslag

Ervaringen: 

- Meer begrip voor en inzicht in mogelijkheden en behoeften van cliënt

- Door kennis over bewoner sluit benadering door verzorgenden intuïtief beter aan bij behoeften

- Al vroeg een goede samenwerkingsrelatie met familie (worden meegenomen in onze visie, voelen 
zich gehoord, kunnen wensen en zorgen uitspreken)

- Tijdsbesparing op lange termijn (niet meer bij elkaar hoeven sprokkelen 

van informatie)

- Signaleren van behoefte aan inzet van andere behandelaars (bijv. GMW, GV)

- Mogelijkheid tot het geven van psycho-educatie

Gedragsvisite

Wie: Psycholoog, arts en EVV-er

Waar: PG-afdelingen, en andere afdelingen waar sprake is van probleemgedrag

Wanneer: Structureel ingepland

Hoe: Overleg

Ervaringen

- Bevordert methodische aanpak van probleemgedrag.  Gemaakte afspraken zijn voor alle partijen 
duidelijk.

- Probleemgedrag tijdig gesignaleerd, escalatie voorkomen  preventief

- Adequate aanpak wordt geborgd, betere monitoring/evaluatie

- Kortere lijntjes tussen het trio, betere samenwerking, meer  vertrouwen

Mediatieve behandeling en

begeleiding
Wie: Psycholoog, zorgteam

Waar: PG-afdelingen, en andere afdelingen waar sprake is van probleemgedrag

Wanneer:  Structureel: teamoverleg

Op indicatie (matig tot ernstig probleemgedrag): mediatieve behandeling

Hoe:  Teamoverleg: o.a. ABC-methode

Mediatieve behandeling: Gedragstherapeutisch stappenplan

Ervaringen

- Behandelplan op maat, beter en meer inzichtelijk resultaat

- Stappenplan biedt houvast: waar zijn we precies mee bezig?

- Methodische aanpak

- Toename zelfvertrouwen: we kunnen wel degelijk iets doen aan het probleem!

- Indirect: deskundigheidsbevordering

- Verhoogde betrokkenheid binnen teams: consensus over afspraken, op 1 lijn

- Mogelijkheid tot het benoemen/inzichtelijk maken van successen.

Training omgaan met                 
probleemgedrag

Wie: Psycholoog, trainer, zorgteams

Waar: PG-afdelingen, en andere afdelingen waar sprake is van probleemgedrag

Wanneer: Ingepland in overleg  met teammanager

Hoe: Drie interactieve trainingsdagdelen met ong. 15 medewerkers per groep

Ervaringen

- kwaliteitsslag in kennis en vaardigheden van medewerkers, o.a. methodisch werken, objectief 
observeren en rapporteren van gedrag

- Minder gebruik van psychofarmaca

- Medewerkers blijven meer met elkaar in gesprek over het gedrag van 
bewoners, en de invloed die ze daar op kunnen uitoefenen 

- Medewerkers reflecteren op en kijken naar hun eigen gedrag en emotie met betrekking tot 
probleemgedrag

- Verlaagd gevoel van werkdruk en verhoogd werkplezier medewerkers minder ziekteverzuim

‘Ken je cliënt zodat je 
probleemgedrag voor bent’ 

DOEL:

Kwaliteitsverbetering 
in preventie en aanpak van probleemgedrag

Transmuraal
ExpertTeam



Procedure

• Binnen steunpuntteam kunnen psych en SOG:

– de PB adviseren/ondersteunen

– zelf met cliënt en systeem aan de slag gaan 
(systeem kan partner of kinderen zijn, maar ook 
thuiszorg, of team dagbesteding)



Geslaagde casus, dhr. van K.

• Aanvankelijke vraag huisarts: medicatie i.v.m. 
gedrag/boosheid.

• Inzet behandeling dhr. door psycholoog.
• Echtpaar ook samen gesprek gehad samen met psych.
• Partner ook individuele behandeling aangeboden, maar 

wilde zich meer richten op ontspannende activiteiten.
• Boosheid is er en zal er blijven zijn. Mag er nu zijn en is 

bespreekbaar.
• Kernelementen IGZ: eerst psychosociale interventies



Wat als behandeling niet slaagt en RM nog 
niet haalbaar is?

• Inschakelen stedelijk Expert Team OG.

• Gecontroleerd laten escaleren, met overleg 
en input van alle betrokkenen. 

• Ingang houden en monitoren.

• Blij zijn dat je erin zit. 

• Accepteren dat dat is wat het is.



Werkwijze expertteam: Doelgroep

Alle cliënten bij wie sprake is van 
probleemgedrag/onbegrepen gedrag dat zich 
duurzaam voordoet in een periode langer dan 
drie maanden en dat niet volgens de geldende 
richtlijnen (psychosociaal en medicamenteus) 
kan worden behandeld, ….



• Of bij wie zorgvertegenwoordiger niet 
(langer) akkoord gaat met voorgestelde 
behandeling/benaderingswijze, 

• òf waarbij cliënt zich tegen behandeling 
verzet. 

• cliënten met zowel een psychogeriatrische 
als een somatische indicatie 



Werkwijze expertteam: Doelstelling

• De door het eigen team van behandelaars 
(in samenspraak met verzorgenden en 
naasten van de cliënt) gemaakte analyse en 
het behandelplan met de waargenomen 
effecten daarvan, evalueren en bijstellen. 



Drie vragen leidend: 

1) Wordt de best denkbare zorg gerealiseerd, 
wat betreft psychosociale begeleiding, inzet 
van (niet) professionele zorg en 
medicamenteuze behandeling van gedrag en 
medische behandeling van eventueel 
onderliggend somatische factoren? 



2) Is het mogelijk deze zorg vorm te geven 
zonder dat sprake is van onvrijwillige zorg? En 
indien dat niet het geval is, hoe zou dan een 
afbouwtraject van de onvrijwillige zorg eruit 
kunnen zien? 



• 3) Indien toch sprake blijkt te moeten zijn 
van onvrijwillige zorg, is dan voldoende 
nagedacht over alternatieve vormen van 
zorg/behandeling? En als dat laatste het 
geval is, is dan voldoende duidelijk 
vastgelegd welke stappen hierin zijn 
genomen en hoe deze geëvalueerd zijn? 



Rollen en verantwoordelijkheden bij 
onbegrepen gedrag

• Huisarts is verwijzer en eindverantwoordelijk. 
Krijgt (directe) input van SOG (medicatie-advies), 
PB en psych.

• Wel afhankelijk affiniteit huisarts met dementie. 

• Laagdrempelig contact op basis van elkaar kennen, 
maar wat met continuïteit? – soms in praktijk 
wankel, niet geformaliseerd.

• Grote organisatie, veel personele wisselingen, 
vervangingen kwetsbaar.



Uitdagingen

• Mantelzorgers die niet anders kunnen handelen vanuit 
eigen problematiek of persoonlijkheid. 

• Mantelzorgers overbelast maar ambigu.
• Financiering: nu voor elke cliënt CIZ indicatie 

behandeling nodig. 
• Samenwerken met casemanagers andere organisaties.
• Samenwerking met zorgteams, met name buiten eigen 

organisatie: elkaar vinden (netwerken belangrijk!).
• Overload aan werk: minder tijd dan gewenst per cliënt.



Take home message

• Kijken naar mogelijkheden en elkaar 
opzoeken. Perspectief van de cliënt voorop!

• Blij zijn met kleine dingen: je mag binnen 
komen bij cliënt.

• Op je handen zitten is ook ondersteunen (je 
ziet wél wat er gebeurt).



Bedankt voor uw aandacht



Ga in gesprek over…..

• Wat doen we al? Wat gaat goed?

• Aan welke knelpunten of vraagstukken willen we werken?

• Zie je al oplossingen of oplossingsrichtingen?

• Zou een leergemeenschap helpen?
• Zo ja, op welke manier wel/niet?

*vraag 1 persoon om terug te koppelen.



Afronding plenaire ruimte

Vervolg leergemeenschap?

• Online uitwisselen

• Elkaars buddy zijn

• Inhoudelijke bijeenkomsten

• Intervisiebijeenkomsten

• Overig



Bedankt! 

Vragen?

Vragen of meer weten?

Kiyomid van der Veer
Adviseur en projectmedewerker Dementiezorg 
voor Elkaar 
k.vanderveer@vilans.nl
06-22810695

www.dementiezorgvoorelkaar.nl

mailto:k.vanderveer@vilans.nl

