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Communicatie op maat bij mensen met dementie 

 

Mensen met dementie zijn er tegenwoordig veel slechter aan toe als ze in een verpleeghuis 

komen. Ze hebben een kleinere woordenschat en minder begrip van voorwerpen. Trainer en 

coach Tineke van Sleen zoekt oplossingen voor die communicatie. Ze barst van de voorbeelden 

en loopt over van tips. Waarom is stilte zo belangrijk voor mensen met dementie? Waarom is 

non-verbale communicatie onmisbaar? Hoe kun je doorvragen? Waarom moet je letten op je 

woorden? 

 

Tip 1: je hebt dementie, je bent het niet 

Dementie is een ziekte, net als kanker. Maar waarom noemen we mensen met dementie dan 

dementerenden? Je noemt mensen met kanker toch ook geen verkankerden? Het klinkt 

misschien hard, maar voel het verschil maar eens: mensen met dementie blijven in de eerste 

plaats mensen. 

 

Tip 2: introduceer de persoon, niet de klachten 

Wie kent het niet, bij de introductie van een nieuwe bewoner. Vaak gaat het over klachten: ‘Dit is 

mevrouw Groeneveld, ze heeft dementie, praat moeilijk en slikt ook slecht.’ Wat gebeurt er als je 

start met: ‘Dit is mevrouw Groeneveld. Vroeger was ze schooljuf, ze houdt van bloemen en gaat 

graag naar buiten. Door haar dementie praat ze moeilijker…’ Voel je het verschil? 

 

Tip 3: vertel es… 

Verhalen van mensen met dementie zijn niet altijd logisch. Als je mevrouw Groeneveld vraagt: 

‘Hebt u kinderen?’ En ze antwoordt met: ‘Nee, maar mijn zoon wel.’ Huh? Om het helder te 

krijgen, gaan we vaak feiten checken: hoeveel, hoe heten ze… Maar dat werkt dus niet. Probeer 

het eens met de open vraag: ‘Ohja, vertel eens…’ 

 

Tip 4: ook mensen met dementie zijn logisch denkend, eerlijk, liefdevol 

Wij vinden onszelf – over het algemeen – logisch denkend, eerlijk, liefdevol. Verrassing: mensen 

met dementie vinden dat ook. Dus als ze weer hun portemonnee kwijt zijn, zijn ze niet in de war, 

achterdochtig, eigenwijs, maar zijn ze in hun hoofd logisch, eerlijk en weldenkend. 

 

Tip 5: ze zien zichzelf, maar dan jonger 

Mensen met dementie zien niet hun huidige verschijning, maar hun jongere versie in de spiegel. 

Dus is het logisch als ze in de lift zeggen: ‘Die oude man zit naar me te staren!’ En wat denk je dat 
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meneer Jansen hoort als je hem ’s avonds in bed probeert te krijgen met: ‘Kom, trek die broek 

eens uit. We gaan naar bed.’ 

 

Tip 6: spiegelen werkt beter 

Het is zo verleidelijk om iemand aan te moedigen die hapert in de beweging. ‘Ja, goedzo, 

mevrouw Pietersen, ga maar zitten. Zitten, ja, zitten.’ Het werkt regelmatig averechts. Zitten? 

Wat is dat? De truc: doe het voor. Spiegel. Maak een hurkbeweging. Hetzelfde geldt voor 

drinken. Krijg je er geen slok in? Doe het voor. Hef het kopje of het glas, en hup, drinken maar! 

 

Tip 7: 20-seconden-regel 

Wees stil, bij taal- en woordverlies. Stel één vraag en tel tot twintig voordat je het antwoord 

krijgt. Vaak stel je in die stilte nog een vraag en volgen er nog drie. ‘Wilt u een boterham? Ja, wat 

wilt u erop? Jam, rookvlees, kaas?’ Praten aan tafel werkt ook niet terwijl iemand probeert te 

drinken. ‘Gezellig hè? Ja, en wat is het warm, hè? Ja, drink maar op, mevrouw Karelsen.’ Eén ding 

tegelijk.  

 

Tip 8: praat in sleutelwoorden 

Vertrouwen win je door begrip en afstemming. Bij mensen met dementie is het belangrijk om 

precies hun woorden te herhalen. Anders bestaat het gevaar dat ze het gevoel hebben dat je hen 

niet begrijpt, en als je hen niet begrijpt, zullen ze niet snel met je meebewegen. Een voorbeeld: 

meneer van Velden wilde niet mee wandelen, want hij was bekaf. ‘Oh, echt, ben je zo moe?’ 

‘Moe? Nee, bekaf, ik zei het toch!’  

 

Tip 9: let op je laatste woorden 

Wil je eerst een kopje koffie drinken en dan wandelen? Pas op je volgorde. Meestal blijft alleen 

het laatste woord hangen. Is dat wandelen? Grote kans dat je geen koffie meer kunt drinken, 

want: ‘We gingen toch wandelen?’ 

 

Tip 10: doe niets wat niet werkt 

Tot slot misschien wel de allerbelangrijkste tip: stop ermee als iets niet werkt. Je mag natuurlijk 

iets nog een keer proberen, maar houd ermee op als het niet werkt. Het is onze taak om creatief 

te zijn. Dus werkt iets niet, doe een stap terug, verander je benadering en probeer iets anders. 

Laat de mens met dementie niet falen. 
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Wat voor effect heeft dementie op 
communicatie? Hoe communiceer je met 
mensen met dementie? In deze 
workshop leer je waar je op kunt letten 
bij het communiceren met mensen met 
dementie en leer je met jouw 
communicatie bij de cliënt aan te sluiten. 

 
Over volgen en leiden en over wat werkt 
en wat niet. 
 

Is communicatie ingewikkeld? 

 

We kunnen er niet omheen: onze taal is 

een heel belangrijk instrument in het 

contact. En communicatie met mensen 

verloopt vaak ingewikkeld. Zeker als 

mensen lijden aan dementie. Hierbij 

kunnen we soms een steuntje gebruiken.  

 

Afhankelijk van de fase van dementie 

hebben mensen in toenemende mate 

last met herinneren en het herkennen 

van tijd, plaats en vaak ook persoon. 

Verder heeft het verlies van taal en 

begrip grote gevolgen voor de 

communicatie. Het is van groot belang 

om verschillende manieren te kennen om 

te communiceren. Hierdoor houd je 

communicatie zo optimaal mogelijk. Dat 

fijn voor de mens met dementie en voor 

jezelf.  

 

Denken en voelen 

 

Je zou kunnen zeggen dat onze hersenen 

bestaan uit vier lagen, zie kader. Het 

onderste deel, de 1e en 2e laag, is het 

gevoelsbrein. Dat zorgt voor onze 

emoties: bang, boos, blij, bedroefd en 

alle varianten hiervan. Op de 3e en 4e 

laag bevindt zich het denkende brein. 

Daarin zit het hersen-gedeelte wat ons 

helpt met ‘denken’, met concentreren, 

plannen, herinneren en inleven in 

anderen (bron: A. van de Plaats).  

 

Bij mensen met hersenaandoeningen als 

dementie raken vooral laag 3 en 4 

aangetast. Daardoor zijn zaken zoals 

denken, iets kunnen kiezen, inzicht in 

situaties, inlevingsvermogen of besef 

hebben van tijd en ruimte erg lastig, 

soms onmogelijk. En dat heeft gevolgen 

voor de communicatie…  

 

Als het sein op onveilig staat …  

 

Als iemand stress ervaart, reageert hij 

vanuit zijn gevoelsbrein (2e laag). Daar 

zit de amandelkern en die geeft aan: 

veilig of onveilig. Het bovenbrein, het 

denkende brein met het geheugen, dat 

reageert niet meer, dat is beschadigd. 

Het lichaam maakt zich dus klaar voor 

een confrontatie met ‘iets wat onveilig’ is 

en wil vluchten of vechten.   

Wat kunnen we nu doen om te 

voorkomen dat die amandelkern 

‘aanslaat’? 

 

Vertrekken vanuit een ander… 

 

Mensen met dementie hebben dezelfde 

gevoelens en behoeften als jij en ik. 

Echter, zij uiten dat zich vaak op een 

andere manier.  

 

 

Laag 4 = begrijpen (“ons gezonde verstand”) 

Laag 3 = betekenis (bewust worden …) 

Laag 2 = ordenen (emoties aan plaatje…) 

Laag 1 = sorteren (prikkels/emoties) 
(Bron: Anneke van der Plaats, sociaal geriater) 
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In een prettige, persoonsgerichte 

communicatie is daarom vertrekken 

vanuit de werkelijkheid van de ander een 

belangrijke voorwaarde.  

Dat doe je door goed en precies af te 

stemmen op de ander: eerst volgen, dan 

leiden!  

Dat geeft je de mogelijkheid om de 

ander liefdevol en constructief te helpen 

met communiceren. Want hij of zij kan 

dat vaak niet meer door de ziekte.  

 

Daarbij komt bij: elk gedrag van een 

mens heeft een goede bedoeling, voor 

zichzelf of de ander. Dit geldt ook voor 

mensen met dementie. Het is dus 

belangrijk om altijd na te gaan wát die 

ander met haar/zijn gedrag bedoelt.  

 

In het algemeen kun je zeggen dat wat 

helpt in de omgang met een aangetast 

brein:  

• Houd je eigen tempo langzaam; 

• Voorkom het gebruik van dwang;  

• Zorg voor veel positieve ervaringen, 

benadruk dat wat goed gaat, 

voorkom falen;  

• Ga in op wat je waarneemt 

(ziet/hoort), bijv. ‘ik hoor dat u boos 

bent, hè?’; 

• Wees herkenbaar, vooral goed 

zichtbaar en veilig; 

• Zorg voor goede balans tussen 

prikkels en rust; 

• Het laatste woord blijft vaak hangen, 

dus zorg ervoor dat je ‘logisch’ bent 

in je verhaal. 

 

 

 

 

Afstemmen op de ander levert  

een ‘klik’ op … 

 

Door goed af te stemmen op een andere 

verkrijg je een ‘klik’, hierdoor voelt de 

ander zich begrepen, wordt veiligheid en 

harmonie ervaren. Je zorgt zo voor 

vertrouwen en de ander wil je wel 

volgen, met je mee. 

 

Tips om af te stemmen met woorden 

(verbale communicatie) 

Afstemmen doe je door te herhalen wat 

een ander zegt: 

• Teruggeven van ‘sleutel’-woorden en 

–zinnen van de ander 

• Teruggeven van ‘waarde’-woorden 

van de ander 

• Regelmatig samenvatten, gebruik 

hierbij vooral de woorden van de 

ander, waardoor iemand hoort wat 

hij/zij zelf zegt en zich eventueel kan 

verbeteren. Hij voelt zich in elk geval 

gehoord en vaak ook begrepen. 

 

Tips om af te stemmen met houding en 

gebaren (non-verbale communicatie) 

We weten inmiddels uit onderzoeken dat, 

wanneer je dezelfde lichaamshouding 

aanneemt als de ander, dat we dat 

(onbewust) plezierig vinden.  

Afstemmen doe je door 

te spiegelen, door de 

lichaamshouding van de 

ander precies na te doen. 

Natuurlijk een beetje 

onopvallend, anders 

voelt de ander zich juist 

onbegrepen en nageaapt. 

Afstemmen en spiegelen doe je 

bijvoorbeeld met: 

• Handen/armen bewegen 

• Gezichtsuitdrukking en 

lichaamshouding 

• Tempo en toon van de stem  

• Oogcontact maken 

‘Eerst begrijpen,  

dan begrepen worden’ 
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Voorkom beschaming! 

 

“Wat is het ergste wat je kunt doen bij mensen met een dementie?” 

“Iets doen wat níét werkt!!!”  

 

Conclusie: als iets werkt, geef het door aan anderen en blijf het doen. Als iets niet werkt: 

ga terug’ en verzin wat anders of vraag advies aan een ander.  

 

 

 

****************************************************** 

 

Over Tineke van Sleen: 

 

Zij is meer dan 45 jaar werkzaam in de ouderenzorg, waarvan zo’n 27 jaar als zelfstandig 

trainer, coach en consultant. Niet alleen beroepsmatig, ook als vrijwilliger en als familielid 

Ze maakte dementie van dichtbij mee. Zowel haar moeder als schoonmoeder hadden 

dementie.  

Op welke manier Tineke met dementie te maken had, één ding viel haar op: dementie 

wordt dikwijls van de negatieve kant benaderd. Dat kan anders, naar haar idee.  “Wat 

kan iemand nog wel?” is daarom de kern van haar verhaal.  

 

Haar boek “Last van Vergetelijkheid, communicatie 

vanuit je hart’ is een mooi, fris-ogend boek van 

rond de 100 pagina’s, geschreven vanuit haar 

verbondenheid met zowel de mens met dementie 

als met alle betrokkenen om hen heen. 

 

Stampvol informatie over dementie en over heldere 

en effectieve communicatie. Met handige tips en 

praktische achtergrondkennis.  

Een positieve aanpak in communicatie, daar draait 

het om.  

 

Het boek “Last van Vergetelijkheid, communicatie 

vanuit je hart’ is verkrijgbaar via Tineke 

(www.tevansleen.nl) en via Bol.com.  

Verder te leen in de Nederlandse bibliotheken. 

 


