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Inleiding.
TWIJFELS EN VERDIEPING

Lang heb ik getwijfeld of ik dit boek zou schrijven, zoals ik ook lang getwijfeld heb over het geven van
trainingen over probleemgedrag bij dementerende mensen. Mijn twijfels hebben met verschillende
aspecten te maken. Mijn grootste aarzeling ligt in het feit dat ik bang ben dat de belevingsgerichte
begeleiding, zoals ik die zelf heb ontwikkeld, zal opschuiven naar een gedragsmatige aanpak. Ik ben
bang dat, als er te veel aandacht gaat naar (probleem)gedrag, daardoor een aantal essentiële aspecten
van een begeleiding, gericht op de beleving, verloren gaan. Gedrag komt immers voort uit beleving.
Veranderen van gedrag is maar mogelijk als we verschuivingen kunnen laten optreden in de beleving.
Een aanpak die uitsluitend gericht is op het veranderen van gedrag lijkt mij niet zinvol en niet
wenselijk. Het kan hoogstens een noodoplossing zijn, als andere benaderingen niet werken. Deze
principiële stellingname heeft alles te maken met mijn oriëntatie in de psychologie. Ik voel mij
verwant met de humanistische psychologie en de laatste jaren ook steeds meer met de

dieptepsychologie. De humanistische psychologie heeft mij altijd aangesproken, omwille van zijn
grote nadruk op het innerlijk beleven van de mens. Dit lijkt mij de grote verdienste van deze stroming
in de psychologie. Gevoelens, stemmingen en emotionele behoeften hebben door de inbreng van de
humanistische psychologie aan betekenis gewonnen; zelfs is dit doorgedrongen tot in de
geneeskunde. De humanistische psychologie heeft echter ook zijn beperkingen. Eén van deze
belangrijkste beperkingen is, dat een duidelijke theorie ontbreekt over hoe mensen in hun beleven
verstard kunnen geraken. Op dit punt biedt de psychodynamische of diepte-psychologie meer
antwoorden. In de vroege kindertijd ervaart het kind in de relatie met zijn moeder, en later ook met
zijn vader, hoe het met gevoelens in zichzelf moet omgaan. De psychodynamische verandering reikt
ons inzichten aan over hoe onze persoonlijkheid gevormd of misvormd wordt, en hoe patronen
doorwerken in ons actueel functioneren. Ook bij demente mensen zien we deze patronen uit hun
kindertijd, zelfs in versterkte mate, terug komen. De psychodynamische benadering in de psychologie,
- met zijn nadruk op onbewuste invloeden uit de kindertijd op het latere functioneren, - geeft een
verdieping aan ons inzicht en ons aanvoelen van menselijk functioneren, welke de humanistische
psychologie niet heeft. Als ik terug kijk op mijn persoonlijke ontwikkeling, dan constateer ik, dat ik
doorheen de jaren ook meer naar de diepte ben gegaan, dat ik diepere ervaringen kan beleven. Deze
persoonlijke groei heeft ook zijn weerslag gehad op hoe ik als psycholoog functioneer, en op mijn
aanvoelen van het lijden van demente mensen. Steeds meer ben ik hun diepe ontreddering gaan zien
en steeds meer ben ik mij ervan bewust geworden dat belevingsgerichte begeleiding op de angst en de
pijn van demente mensen moet ingaan.
Mijn tweede bedenking sluit aan bij de eerste. Het gevaar dreigt dat belevingsgerichte begeleiding een
benaderingswijze wordt, een soort geheel van regeltjes en vaardigheden die men bij bepaalde
bewoners of in bepaalde situaties kan toepassen. De veel gehoorde vraag van verzorgend personeel is:
‘Wanneer moet je nu welke benadering toepassen?’. Volgens Droës en Finnema (2001) is deze vraag
vanuit theoretisch perspectief niet te beantwoorden. Volgens hen dient steeds het individu met
dementie het uitgangspunt te zijn, de persoon met zijn functionele mogelijkheden en met zijn
behoeften. Tot hier kan ik mij vinden in hun zienswijze. Wanneer zij echter stellen dat het ene moment
het bieden van geborgenheid en veiligheid centraal staat, en het andere moment het belangrijker is om
de dementerende mens te betrekken bij gebeurtenissen van alledag, dan dreigt het gevaar dat
belevingsgerichte begeleiding wordt teruggebracht tot een aantal concrete handelingen. Dit lijkt mij
voorbij te gaan aan de essentie van een echte belevingsgerichte begeleiding. De vraag: ‘wanneer moet
je nu welke benaderingswijze toepassen’, is volgens mij de verkeerde vraag. De vraag zou moeten
zijn: ‘hoe kan ik de pijn van deze demente man of vrouw tegemoet treden?’ Met andere woorden, het
gaat niet om een verzameling vaardigheden (alsof er een vaardigheid ‘geborgenheid geven’ zou
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bestaan!), maar om een attitude. Meer dan tien jaar geleden heb ik reeds gewaarschuwd voor het
reduceren van een empathische grondhouding tot communicatieve vaardigheden (Verdult, 1991a;
1991b). Het terug brengen van empathie tot vaardigheden of tot wat ‘trucjes’ is gevaarlijk, zelfs
schadelijk voor demente mensen. Ze zijn heel kwetsbaar en kunnen onechtheid zelfs als bedreigend
ervaren, als een breuk in een noodzakelijk vertrouwen. Het gaat in de zorgverlening aan demente
mensen niet om andere dingen doen, maar om de dingen anders te doen. Met dit boek bestaat het
gevaar dat de trend, - belevingsgerichte attitude terugbrengen tot vaardigheden, - wordt versterkt.
Echter, ik wil proberen te komen tot het formuleren van inzichten in de belevingswereld van demente
mensen met

gedragsproblemen. Het risico is niet denkbeeldig dat dergelijke inzichten worden

omgezet in omgangsadviezen, los van enige houdingsaspecten. Empathie is geen benaderingswijze,
het is een manier van ‘zijn’. Het gaat niet om wat we doen, maar om wie we ‘zijn’. De essentie van
belevingsgerichte begeleiding is: ‘zijn waar de pijn is’.
Een derde bedenking die ik mezelf gemaakt heb bij dit boek is, dat het risico bestaat dat we alle
dementerende ouderen gaan stigmatiseren als ‘problematisch’ of nog erger als ‘gedragsgestoord’. Dat
zou onjuist zijn. Niet alle dementerende mensen vertonen probleemgedrag. Er zijn gelukkig ook
dementerende mensen die geen of slechts sporadisch probleemgedrag laten zien. De kans op
probleemgedrag neemt wel toe naarmate demente mensen cognitief meer achteruitgaan (Droës, 1991).
Aangezien in zorginstellingen steeds meer gevorderde en ernstig demente mensen verblijven, is de
kans groter dat daar meer probleemgedrag optreedt. Dit wil niet zeggen dat er in thuissituaties geen
probleemgedrag voorkomt; integendeel, ook daar kunnen pijnlijke en moeilijk hanteerbare situaties
ontstaan. Een waarschuwing is wel op zijn plaats. Als onderzoek uitwijst dat 30% van de
dementerende mensen een bepaald probleemgedrag vertoont, dan betekent dit dat 70% van hen dit
gedrag dus niet vertoont. Naast stigmatiseren van de groep dementerende mensen, bestaat de kans
ook dat individuele demente personen een etiket krijgen opgeplakt: ‘Meneer K is agressief’ of
‘Mevrouw S is aandachtvragend’. Het is in de psychologie bekend hoe hardnekkig dergelijke etiketten
kunnen zijn, maar ook hoe ze een zelfvervullende werking hebben. Mensen die een etiket opgeplakt
krijgen hebben op den duur de neiging om zich naar dit etiket te gaan gedragen. Bovendien zullen de
etiketten-plakkers alle gedrag van de betrokkene in het licht van dit opgeplakte etiket gaan
interpreteren. Beter is een open blik te houden en de betekenis van het gedrag uit de situatie zelf naar
boven te laten komen. Beleving is iets van het moment zelf, iets van de ontmoeting met de ander.
Beleving is situationeel en relationeel beïnvloed.
In 2000 organiseerde ik in Vlaanderen drie studiedagen rond probleemgedrag bij dementerende
mensen. Aan de ruim achthonderd deelnemers werd gevraagd een korte enquête in te vullen over
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probleemgedrag. Het was zeker geen wetenschappelijke enquête, maar eerder een inventarisatie van
probleemgedragingen ter voorbereiding van dit boek. Gevraagd werd om aan te geven hoe vaak
bepaalde probleemgedragingen voorkomen én om aan te geven welk gedrag zorgverleners zelf heel
moeilijk vinden om mee om te gaan. Onder zorgverleners wordt hier verstaan: verzorgenden,
verpleegkundigen, animatrices of activiteitenbegeleiders, ergotherapeuten, kinesitherapeuten of
fysiotherapeuten, psychologen en artsen. Alle zorgverleners waren het er over eens dat onrust
overdag het meest voorkomende storende gedrag is. Daarnaast werden roepgedrag, dwalen,
aanklampen en nachtelijke onrust als veel voorkomende storende gedragingen genoemd. Kijken we
naar wat zorgverleners als moeilijk ervaren om mee om te gaan, dan is de ‘top-5’: roepgedrag, fysieke
agressie, aanklampen, verbale agressie en wegloopgedrag. Er was een opvallende overeenkomst
tussen de verschillende disciplines in deze enquête. Ook viel het op dat probleemgedrag dat vaak
voorkomt (onrust) door zorgverleners niet als moeilijk ervaren wordt, en dat probleemgedrag dat
naar hun inschatting weinig voorkomt (fysieke agressie) wel als zeer moeilijk hanteerbaar gedrag
wordt ervaren. Een ander opvallende punt was, dat in mijn enquête ruim 75% van de zorgverleners
zegt dagelijks geconfronteerd te worden met roepgedrag en dat ze dit zeer moeilijk hanteerbaar
vinden, terwijl wetenschappelijk onderzoek aangeeft dat roepgedrag niet zo veel voorkomt. Uit dit
onderzoek blijkt dat slechts 10 à 30% van geïnstitutionaliseerde ouderen roepgedrag vertoont (Stokes,
1986; Ryan, 1988). Hier lijkt een grote discrepantie te bestaan tussen de ‘harde’ feiten van onderzoek
en de subjectiviteit van de dagelijkse praktijk. Uiteraard zou dit grote verschil verklaard kunnen
worden door het verschil in definities van roepgedrag, of door het onwetenschappelijke karakter van
mijn enquête, of door andere methodologische onvolkomenheden. Belangrijker lijkt mij vast te stellen
dat de subjectieve beleving van de zorgverleners van invloed is op hun inschatting van het gedrag en
de frequentie ervan. Ook zorgverleners hebben hun gevoelens, welke hun waarneming kleuren. Wat
heeft mij deze enquête geleerd? Ten eerste heeft ze mij een goede inventarisatie opgeleverd van welke
problematische situatie zorgverleners tegenkomen in hun praktijk. In dit boek zullen dan ook deze
probleemgedragingen aan bod komen. Vervolgens heeft het mij duidelijk gemaakt, dat wat vaak
voorkomt daarom niet altijd door zorgverleners als problematisch wordt ervaren. En omgekeerd, dat
die probleemgedragingen die minder frequent voorkomen wel als zeer moeilijk ervaren kunnen
worden. Met andere woorden, de beleving van gedrag van demente mensen door zorgverleners,
bepaalt of gedrag als problematisch wordt benoemd of niet. Zo zou het wel eens kunnen zijn dat
roepgedrag door zorgverleners gerapporteerd wordt, juist omdat het zo’n enerverende vorm van
storend gedrag is, terwijl wetenschappelijke observaties tot veel lagere frequenties komen. Hoe zou
het zijn als we demente mensen zelf zouden interviewen over hun eigen gedrag? Wat zouden zij
moeilijk vinden om mee om te gaan? Wellicht hun eigen onrust?
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Er zijn dementerende mensen die zeer storend zijn, en dit kan zowel thuis zijn als in een
zorginstelling. Het is deze groep demente mensen die vaak zeer belastend zijn, die veel aandacht en
inzet vragen. Ze vormen echter een minderheid. Ik zal in dit boek telkens weer om begrip vragen voor
deze ‘lastige’ demente mensen, die soms zelfs ‘stout’ worden genoemd. Ik zal begrip voor hen blijven
vragen vanuit de overtuiging dat storend gedrag voortkomt uit een verstoord beleven. Het is mijn
overtuiging dat storend of problematisch gedrag te maken heeft met een ernstig emotioneel lijden.
Sinds het verschijnen van mijn eerste boek ‘Dement worden: een kindertijd in beeld’ (Verdult, 1993) is
mijn overtuiging gegroeid dat angst het basisgevoel is van dementerende mensen. Deze angst wordt
gevoed door het ervaren van hun achteruitgang en door het herbeleven van oude angsten uit het
verleden. Zolang dementerende mensen deze angst onder controle kunnen houden zullen ze zich
kunnen handhaven met een redelijk stabiel emotioneel evenwicht. Dit evenwicht wordt, naarmate het
dementeringsproces vordert, wel wankeler. Zelfs ogenschijnlijk kleine verstoringen kunnen tot grote
paniek of angstaanvallen leiden. Angst zoekt altijd een uitweg. Uitgangspunt in dit boek is dat angst
aan de basis ligt van veel problematisch gedrag tijdens het dementeringsproces.
Waarom nu toch een boek over probleemgedrag bij dementerende mensen? Daar zijn verschillende
redenen voor. De eerste en misschien wel de belangrijkste motivatie is, dat ik het model van
belevingsgerichte begeleiding opnieuw wil beschrijven. Of beter gezegd, dat ik de puntjes op de
spreekwoordelijke ‘i’ wil zetten en belevingsgerichte begeleiding als oorspronkelijk en origineel model
opnieuw wil profileren. Het is niet zodat mijn eigen ideeën over de belevingswereld van demente
mensen wezenlijk zijn veranderd; ze zijn eerder verdiept. Wat mij zorgen baart is de vervlakking die
het begrip belevingsgerichte begeleiding heeft doorgemaakt, zeker in Nederland. De term
belevingsgerichte begeleiding wordt gemakkelijk gebezigd en veel instellingen lijken gewonnen voor
een belevingsgerichte aanpak. Ik zelf krijg de eer toegeschoven de term ‘belevingsgerichte zorg’ in de
psychogeriatrie geïntroduceerd te hebben (Finnema, 2000). Daar ben ik blij om, maar niet onverdeeld
blij. Want tegelijkertijd bespeur ik dat vaak alleen de term en niet de inhoud van het model van
belevingsgerichte begeleiding wordt overgenomen. Dit laatste zou mijns inziens meer in het belang
zijn van een verdieping van de zorgverlening aan dementerende mensen. Mijn stelling bij de
introductie van validationtherapie in Nederland en Vlaanderen, eind tachtiger jaren van de vorige
eeuw, was dat deze benadering een fundamenteel andere kijk op de wereld van dementerende
mensen bracht, maar dat er tegelijkertijd meer coherentie, meer verdieping moest komen in de
onderbouwing van de validerende benadering (Verdult en Visser, 1990; Verdult, 1991a; Verdult,
1991b). Ik heb geprobeerd deze onderbouwing en verdieping te geven in mijn eerste boek: ‘Dement
worden: een kindertijd in beeld’ (Verdult, 1993). De centrale gedachte in dit boek was, een
beschrijving te geven van de belevingswereld van dementerende mensen én een begeleidingsmodel te
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ontwikkelen dat werkelijk recht doet aan hun gevoelswereld. De belangrijkste stelling uit het boek is,
dat dementerende mensen steeds meer en steeds verder in het verleden gaan leven. De consequentie
hiervan is dat de begeleiding steeds meer afgestemd dient te worden op de herbeleving van het
verleden en dat ‘meegaan’ in de herbeleving van essentiële betekenis is. De kindertijd van
dementerende mensen komt in beeld; in hun gedragingen ensceneren ze ervaringen uit het vroege
verleden (Verdult, 1993; 1997). Deze opvattingen kom ik weinig tegen in de meer ‘eclectische’
invullingen van belevingsgerichte begeleiding. De term mag dan wel navolging gekregen hebben,
maar deze vlag dekt in de praktijk zeker niet de lading die ik erin heb willen leggen. Voor mij is
belevingsgerichte begeleiding nooit een kapstok geweest waar verschillende benaderingen,
waaronder ROT, aan worden opgehangen. Naar aanleiding van mijn tweede boek ‘Contact in
nabijheid’ (Verdult,1997) heb ik de opmerking gekregen, een minder open houding te hebben naar
andere benaderingswijzen (Boscher, 1997). De recensent, die overigens verder heel positief was over
het boek omtrent het begeleiden van ernstig demente mensen, was daarover verbaasd. Ik herken deze
opmerking wel. Echter, vanuit een bezorgdheid over de ontwikkelingen rond belevingsgerichte
begeleiding heb ik meer het specifieke van deze aanpak willen benadrukken. Belevingsgerichte
begeleiding is een eigen model, met een eigen metatheorie over de belevingswereld van
dementerende mensen. Dit nogmaals duidelijk maken is de belangrijkste drijfveer voor het schrijven
van dit boek. Ik spreek nu van een persoonsgerichte invulling van belevingsgerichte begeleiding,
welke ik verder wil verhelderen en waarvan ik wil laten zien wat de praktische invulling kan zijn bij
probleemgedrag. Het belangrijkste doel was en blijft: de werkelijke herkenning en de erkenning van
de diepe pijn van demente mensen.
De tweede motivatie voor het schrijven van dit boek is dat ik, in de talloze workshops die ik gegeven
heb sinds het verschijnen van mijn eerste boek, telkens opnieuw gemerkt heb hoe groot de behoefte
onder zorgverleners is aan een meer concrete invulling van belevingsgerichte begeleiding. Een mooie
theorie, ook al is die dan uit de praktijk gegroeid, en een mooi begeleidingsmodel, waarvan de
attitude op zichzelf duidelijk mag zijn, maken nog niet dat belevingsgerichte begeleiding zonder
meer toepasbaar is in de dagelijkse zorg. Ontelbare keren hebben deelnemers van deze workshops mij
praktijksituaties voorgelegd waar ze geen raad mee wisten en waarvoor ze graag een concrete
oplossing wilden. Het is té vrijblijvend om dan te zeggen dat er geen concrete, pasklare oplossingen
bestaan, ook al is dit op zichzelf juist. Ik zie het als mijn opdracht om, samen met het verzorgend
personeel, te zoeken naar de betekenis van het probleemgedrag en naar openingen in de afgesloten,
defensieve wereld van de demente mens. Dit is voor mij de werkelijke opdracht voor zorgverleners.
Daarbij moeten we ons altijd goed realiseren dat de wereld van demente mensen niet gericht is op
verandering, maar op het behoud van een wankel evenwicht, op het bestrijden van angst, op het
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beheersen van pijn. Dit leidt tot een zekere rigiditeit in hun beleving en in hun gedrag. Demente
mensen kunnen hun pijn niet zo maar toelaten. Daarvoor is de pijn van het dement-zijn te groot en
zijn hun mogelijkheden om ermee om te gaan te beperkt. Dement worden tast immers het meest
menselijke in de mens aan: de mogelijkheid om te reflecteren over zichzelf en het leven, én daarmee
een eigen identiteit te kunnen behouden. Dement worden is een aantasting, een aftakeling van het
persoon-zijn (zie het antroplogisch model van dementie van Prick en Calon, 1967). Het meest
wezenlijke van ons mens zijn gaat verloren in het dementeringsproces. Slechts als dementerende
mensen, - ik spreek nadrukkelijk over dementerende ‘mensen’ om recht te doen aan hun waardigheid
als mens -, zich zeer veilig voelen kunnen zij het krampachtige van hun afweer loslaten, al is het maar
voor korte tijd. Pas dan kunnen zij openstaan voor onze begeleiding, voor ons aanbod om hen te
ondersteunen in hun pijnlijk proces. Door de erkenning van hun pijn kan er een contact volgen dat
voldoende nabijheid in zich heeft om het krampachtige gedrag los te laten. Dit is de grote drijfveer
achter het schrijven van dit boek: meer handvaten aanreiken voor een belevingsgerichte omgang in
probleemsituatie door erkenning van de emotionele pijn.
Naast deze twee drijfveren, - verdiepen van de belevingsgerichte benadering en een tegemoet komen
aan een reële vraag van verzorgend personeel tot ondersteuning -, is er ook nog een meer
persoonlijke, derde drijfveer. Het model van belevingsgerichte begeleiding is gegroeid uit een
persoonlijke behoefte aan meer inzicht in de chaotisch lijkende wereld van demente mensen. Dit
motief stimuleert mij nog steeds. Nog steeds wil ik dieper doordringen in hun innerlijke wereld, wil ik
meer van hun gevoelswereld begrijpen. Dit boek is een vernieuwde poging om meer duidelijkheid en
houvast te vinden, door de betekenis te achterhalen van probleemgedrag. Het gedrag van demente
mensen is soms raadselachtig, stelt ons soms voor onmogelijk lijkende opdrachten. Maar daarin ligt
ook juist de uitdaging. Door af te dalen naar de diepte van de pijn van het dement-zijn worden we
ongetwijfeld ook geconfronteerd met onze eigen diepe pijn, die in elk van ons leeft. Ligt daar niet de
sleutel tot de belevingswereld van demente mensen? Het ontrafelen van de beleving achter
problematische gedragingen van demente mensen, is tegelijkertijd spitten in ons eigen onbewuste. In
zekere zin houden demente mensen ons een spiegel voor waarin we onze eigen kindertijd kunnen
zien. Hierin kan voor ons een uitdaging liggen, namelijk de onthulling van de opgelopen pijn uit onze
eigen kindertijd ofwel het miskende kind in onszelf een stem geven (Stroecken, 2001).
In zijn opbouw valt dit boek in twee delen uiteen. In het eerste deel ‘De pijn van dement zijn’, wordt
in vier hoofdstukken het raamwerk geschetst waarmee ik probleemgedrag wil beschrijven. Omdat
beleving en gedrag niet los gezien kan worden van het ziektebeeld, begin ik met een hoofdstuk over
het dementeringsproces. Daarna volgt in hoofdstuk twee een beschrijving van het model van de
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persoonsgerichte belevingsgerichte begeleiding. In hoofdstuk drie wordt ingegaan op de begeleiding
van dementerende mensen en de struikelblokken in de communicatie. Hoofdstuk vier gaat over de
achtergrond van probleemgedrag.
Deel II bestaat uit negen hoofdstukken die elk op hun beurt één of meerdere probleemgedragingen
beschrijven. De volgorde is vrij willekeurig. Wel heb ik geprobeerd om probleemgedragingen, die
volgens mij bij eenzelfde psychologisch thema horen, bij elkaar te brengen. Zo zijn bijvoorbeeld
boosheid en agressie, aanklampen en weglopen in eenzelfde hoofdstuk terecht gekomen. Zoals ik
reeds heb aangegeven probeer ik met deze selectie van thema’s zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de
praktijk. Toch realiseer ik me dat de praktijk altijd moeilijker zal zijn dan het bestuderen van de
‘theorie’, wat niet wil zeggen dat de ‘theorie’ niet nuttig of behulpzaam kan zijn. Dit boek heeft niet de
pretentie volledig te zijn. Ik kan me voorstellen dat er moeilijke praktijksituaties zijn die niet aan bod
komen. Het is uiteindelijk een keuze voor thema’s waarvan ik denk dat er, vanuit belevingsgerichte
begeleiding, iets zinvols te zeggen valt. In elk geval wilde ik veel aandacht besteden aan die
probleemgedragingen die door professionele zorgverleners als zeer moeilijk hanteerbaar worden
ervaren.
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Tenslotte wil ik iedereen bedanken die direct of indirect aan dit boek hebben meegewerkt. Eerst en
vooral wil ik Gaby Stroecken , mijn partner, bedanken voor haar bijdrage aan de vorming van mijn
ideeën, en voor haar concrete ondersteuning. Tevens wil ik de meelezers bedanken, die mij van
commentaar voorzagen op de eerdere versies van dit boek. Bovendien wil ik andere auteurs bedanken
die op hun manier op zoek zijn naar een meer humane zorgverlening aan demente mensen; hun
bijdragen hebben mij soms geïnspireerd, soms geconfronteerd, soms geïrriteerd. Uiteindelijk hebben
ze mij uitgedaagd mijn eigen ideeën te verhelderen en vooral te verdiepen.

Gors-Opleeuw, herfst 2002.

Hoofdstuk 1:Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
DEMENTERENDE MENSEN

1.1 Aftakelen als persoon.

‘Een kenmerkende groep van gevallen met uiterst zware celveranderingen heeft Alzheimer
beschreven….. Het gaat om de langzame ontwikkeling van een buitengewoon zware geestesziekte
met vage verschijnselen van een organische hersenziekte. De zieken gaan in de loop van een paar jaar
geleidelijk geestelijk achteruit, hun geheugen verzwakt, ze verliezen hun denkvermogen, worden
verward, onzeker en hulpeloos, hebben geen besef meer van anderen en laten alles versloffen. Later
ontwikkelt zich een bepaalde onrust, de zieken bazelen, mompelen voor zich uit, zingen en lachen,
lopen rond, frommelen, wrijven, plukken, worden onzindelijk…. Heel ingrijpend zijn vooral de
spraakstoornissen. De zieken zijn nog wel in staat af en toe een woord of een zin begrijpelijk te uiten,
maar vervallen gewoonlijk tot een volkomen onzinnig gebrabbel, waarbij de veelvuldige, ritmische
herhaling van dezelfde toonloze woorden opvalt. De klinische duiding van deze ziekte van
Alzheimer, is op dit moment nog onduidelijk’. Het is 1910. Aan het woord is Emil Kraepelin (in: Jürgs,
2001). De omstreden professor uit München pronkte in zijn standaardwerk: ‘Psychiatrie - Lehrbuch
für Studierende und Ärtze’ met het werk van zijn medewerker Alois Alzheimer. Beide mannen zijn op
dat moment verbonden aan het Max Planck-instituut voor neurobiologie. Het nazisme van Hitler
Duitsland lijkt nog ver weg. Kraepelin zal zich later gaan bezighouden met de omstreden eugenetica
en Alzheimer’s joodse vrouw zal zich nog uit voorzorg tot het katholicisme bekeren en zijn kinderen
zullen als halfjoden aan de vernietigingskampen ontsnappen. Maar in 1910 lijkt er geen vuiltje aan de
lucht: Alzheimer heeft een nieuwe ziekte ontdekt en zijn baas Kraepelin pakt er trots mee uit. De
bovenstaande beschrijving is waarschijnlijk gebaseerd op het ziekteproces van ene Johann Feigl, een
dagloner uit München, gestorven na een longontsteking aan de gevolgen van een ziekte die in 1910
voor het eerst in een autopsieboek als de ziekte van Alzheimer wordt gediagnosticeerd, en dit in het
handschrift van de ontdekker van deze ziekte: Alois Alzheimer (Jürgs, 2001).
Deze beschrijving van een demente patiënt is historisch van belang, omdat ze bijna uit de mond van
Alois Alzheimer zelf komt. Kraepelin kende, als chef van Alzheimer, natuurlijk de patiënt Feigl en
waarschijnlijk heeft Kraepelin het manuscript voor zijn leerboek aan zijn jongere collega laten zien.
Het was Kraepelin die voor het eerst sprak over de ziekte van Alzheimer. Kraepelin’s beschrijving
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heeft nog een tweede belang. Het is niet alleen een nauwkeurige en nog steeds actuele beschrijving
van het ziektebeeld, maar bovendien somt hij een aantal probleemgedragingen op, welke we ook nu
nog kunnen herkennen in het gedragsrepertoire van demente mensen. Kennelijk is er de laatste eeuw
weinig veranderd in hun gedrag. Opvallend is ook dat Kraepelin, zij het niet heel uitgesproken, ook
verwijst naar belevingsaspecten van de demente mens. De patiënt Feigl, die de twijfelachtige eer had
de eerste patiënt te zijn bij wie schriftelijk de diagnose ‘ziekte van Alzheimer’ werd gesteld, wordt
onzeker en hulpeloos genoemd. Hij ontwikkelde een zekere onrust. Dit zijn belevingsaspecten die nu,
negentig jaar later, voor ons zo vanzelfsprekend lijken. Geeft Kraepelin hier niet een min of meer
holistische beschrijving van het dementeren als aftakelen van de persoon? Het is geen louter
biomedische beschrijving; hij laat ook de mens achter de patiënt zien.
Sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw hebben we de belevingswereld van demente mensen
‘ontdekt’. Op dit gebied is er dus wel veel veranderd: de belevingswereld van demente mensen is
meer in beeld gekomen. Met de komst van Feil’s validationtherapie naar Europa is de visie op
demente mensen radicaal veranderd. Dit is niet alleen de verdienste van Feil. Haar ideeën kwamen op
het juiste moment, omdat omtrent de tot dan overheersende rationele realiteitsoriënterende
benadering (ROB) steeds meer vragen werden gesteld. Is het wel zinvol veel tijd en energie te stoppen
in het repareren van cognitieve stoornissen? Wat is het effect van realiteitsoriënterende klassen? Is
deze aanpak niet te confronterend? Gaat deze benadering niet te zeer in tegen de werkelijke behoeften
van de demente mens? Feil’s standpunt was duidelijk: een radicale afwijzing van de
realiteitsoriënterende aanpak; het alternatief: ‘ step in their shoes’.
Het klimaat was in Nederland en Vlaanderen rijp voor een nieuwe stap in de begeleiding van
demente mensen. De akkers waren al geploegd toen Feil haar ideeën zaaide. Miesen was reeds bezig
met de voorbereiding van zijn proefschrift over hechtingsgedrag bij demente mensen, (Miesen, 1990).
Johan Luyten had het begrip ‘sociotherapie’ geïntroduceerd in de verpleeghuizen (Luyten, 1982). In
‘De Bijster’, geografisch en symbolisch gelegen op de grens tussen Nederland en Vlaanderen, werd
geëxperimenteerd met een ‘activity’-benadering: zinvolle activiteiten moesten de aftakeling door het
dement worden bestrijden (Verdult en Pelgrims, 1986). De Blerinck in Emmen, De Landrijt in
Eindhoven en het Huis van Hød in Boutersem zochten oplossingen in kleinschalig wonen als therapie;
kleinschaligheid als antwoord op de ontheemding van demente mensen. Ikzelf zocht op dat moment
naar de betekenis van verlieservaringen en rouwprocessen in de etiologie van de ziekte en in het
verloop van het dementeringsproces (Verdult, 1985). De beweging die eind tachtiger jaren van de
vorige eeuw op gang is gekomen in de psychogeriatrie, - misschien meer in Nederland dan in
Vlaanderen -, zou ik willen omschrijven als een verschuiving in het mensbeeld. Werd de demente
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mens binnen de realiteitsoriënterende aanpak nog gezien als een patiënt met cognitieve stoornissen,
welke zoveel mogelijk hersteld moesten worden, met de komst van validationtherapie en de
belevingsgerichte begeleiding werd de demente mens met zijn innerlijke belevingswereld centraal
gesteld. In de jaren zeventig en tachtig lag de nadruk op het (re-)activeren van cognitieve functies.
Vanaf begin negentig ligt het accent op begeleiding en ondersteuning. Een demente mens is niet alleen
iemand die zijn verstand verliest, maar vooral iemand die lijdt onder zijn verlies aan persoon-zijn.
In deze zin waren Prick en Calon (1967) hun tijd ver vooruit. In hun antropologisch psychiatrisch
model werd dementie primair opgevat als verlies van menselijkheid. De essentie van het
dementeringsproces is in hun opvattingen gelegen in het feit dat de hele persoonlijkheid in verval is.
Het verstandelijke functioneren van de mens werd door hen beschouwd als een min of meer technisch
en ondersteunend aspect van de persoonlijkheid. Zelfbewustzijn, zelfontplooiing, gerichtheid op de
toekomst, openstaan voor de wereld, initiatief en zingeving, als kenmerken van persoonlijkheid, gaan
bij dementerende mensen verloren (Prick en Calon, 1967). Ik zou hierbij willen aansluiten en voortaan
willen spreken over een persoonsgerichte invulling van belevingsgerichte begeleiding. In navolging
van Van Kalmthout (1997) zou ik een persoonsgerichte belevingsgerichte begeleiding van
dementerende mensen als volgt willen omschrijven. In een persoonsgerichte benadering staat de hele
persoon met zijn innerlijke gevoelens en affectieve behoeften centraal. De achteruitgang van zijn
cognitieve functies is ernstig, maar de emotionele gevolgen zijn zo mogelijk nog groter. Het actueel
functioneren van de demente mens wordt gespiegeld aan zijn levensloop. In het dementeringsproces
herhaalt zich zijn levensloop door het proces van retrogenese. In de menselijke levensgeschiedenis
hebben

twee

fundamentele

hoofdthema’s

een

rol

gespeeld,

namelijk,

autonomie versus

verbondenheid als universeel conflict, én beleven van wat er werkelijk is (Van Kalmthout, 1997). Een
fundamenteel conflict voor elke mens is, zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen autonomie of eigen ‘ik’
ontwikkelen, én tegelijkertijd verbonden blijven met de ander. In het dementeringsproces gaat de
bereikte autonomie en identiteit verloren, én gaat ook de verbondenheid met de ander steeds meer
achteruit. Aftakelen betekent verlies van autonomie. Tegelijkertijd groeit de afhankelijkheid; dit maakt
demente mensen kwetsbaar. Ze hebben zichzelf minder in de hand en moeten tegelijkertijd meer
vertrouwen op anderen; dit geeft een basisgevoel van onzekerheid en angst. Doordat zij zich steeds
minder verbonden kunnen voelen met anderen, meer en meer in zichzelf gekeerd raken, wordt het
voor demente mensen steeds moeilijker deze onzekerheid en angst te delen. Een demente mens lijkt er
steeds meer alleen voor komen te staan.
Bij een normaal psychisch gezond functioneren hoort het beleven van de werkelijkheid zoals die is, en
niet het leven in een illusoire wereld, waarin emotionele pijn vermeden wordt; een direct contact met
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de innerlijke en uiterlijke werkelijkheid hoort bij de gezonde mens. Demente mensen lijken dit contact
met hun innerlijke gevoelswereld steeds meer kwijt te raken, en zij leven steeds meer in een eigen
wereld, die steeds minder in contact staat met de werkelijke realiteit om hen heen. Deze eigen wereld
lijkt een vlucht: weg van de ondraaglijke pijn, weg van de onzekerheden en de angsten. De
werkelijkheid van het dement worden kan steeds minder worden beleefd, omdat deze werkelijkheid
moeilijk te dragen is. Het is vanuit deze persoonsgerichte invulling dat ik spreek over dementerende
mensen, omdat zij mijns inziens blijven lijden onder ondraaglijke emotionele pijnen die het verlies van
autonomie en identiteit, van persoon-zijn, met zich meebrengt. Dement worden mag dan een
ontmenselijking inhouden, een belevingsgerichte begeleiding zal altijd de menselijke waardigheid
centraal moeten blijven stellen.
Dement

worden

betekent

een

fundamentele

aantasting

van

onze

hoogste

gaven

(ons

reflexiefvermogen) en van onze diepste kern (onze autonomie en identiteit). Alles wat wij in ons leven
als zo vanzelfsprekend ervaren, wordt onderuit gehaald. Wie we zijn, wat we doen, waar we naar toe
gaan, alles wordt in vraag gesteld. Dement worden is dan ook niet anders op te vatten dan een diep
tragisch proces. De pijn om het verlies van zoveel menselijke mogelijkheden, én de pijn van de
confrontatie met het eigen onverwerkte verleden, maken van dement worden een pijnlijk gebeuren.
De bekende Amerikaanse psychiater Sullivan zei het al: pijn is angst en angst is pijn (Chapman en
Chapman, 1980). In de loop van de jaren ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt dat angst het
basisgevoel van demente mensen is: angst om het verdergaande verlies, angst om de greep kwijt te
raken, angst voor het isolement, angst voor en uit het verleden. ‘Die altijd aanwezige angst’ schrijft
John Bayley (1999) in zijn boek over het dementeringsproces van zijn vrouw Iris Murdoch. Hij heeft
die existentiële angst gezien, die angst in haar ogen, in haar lach, in haar tranen, in haar hele ‘zijn’. Er
zijn de laatste jaren veel persoonlijke verslagen over het dementeringsproces verschenen, waarin deze
basisangst meer expliciet wordt beschreven (zie o.a. Klessmann, 1997; Sabat, 2001; Shenk, 2001). Heel
de belevingswereld van demente mensen wordt gekleurd door een fundamentele angst. Veel van hun
probleemgedrag is volgens mij een uitdrukking van deze angst. we noemen het een existentiële angst
omdat hij voortkomt uit een bedreiging van het bestaan. Het is een angst die verder gaat dan stress
omdat men iets niet kan, het is zeer frustrerend te ontdekken dat een vaardigheid verloren is gegaan.
Het is een angst die voortkomt uit en ingrijpt op het wezen van het mens-zijn, op het bestaan zelf.
Daarom verzet ik mij tegen een vervlakking van belevingsgerichte begeleiding. De erkenning van de
diepte van de pijn kan pas echt tot empathie met de demente mens leiden; en alleen deze echte
empathie kan veiligheid bieden.
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1.2 Het verdwijnende brein.

Uiteraard kan de belevingswereld van demente mensen niet los gezien worden van het ziekteproces.
Dement worden is ook, echter niet uitsluitend, een aftakeling van de hersenen. Kraepelin verwees er
ook al naar in zijn beschrijving. Er zijn karakteristieke veranderingen in de hersenen die Alzheimer
onder zijn microscoop zag. ‘Naast cognitieve stoornissen als direct gevolg van de hersendegeneratie
bij dementie, zien we bij mensen met dementie vrijwel altijd ook andere ontregelingen van het
psychisch functioneren en het gedrag’, stellen Droës en Finnema (2001). Zij maken daarmee duidelijk
dat er een complexe relatie bestaat tussen anatomische en fysiologische beschadigingen in de hersenen
en menselijk gedrag. De kennis over de relatie tussen neuronale structuren en het tot stand komen van
emoties en gedrag is nog steeds zeer beperkt.

De hersenen vormen dan ook een zeer complex

systeem. Het is wel duidelijk dat er geen één-op-één relatie bestaat tussen neuronale anatomische
structuren én complexe emoties en gedragingen (Van der Mast en Slaets, 1999). Duidelijk is dat er een
sterke wisselwerking bestaat tussen enerzijds de hersenen als substraat voor menselijk gedrag, én
anderzijds emoties als reactie op de omgeving. Met andere woorden, we kunnen dement gedrag en de
belevingswereld van demente mensen niet los zien van de veranderingen in de hersenen, hoe complex
deze samenhang ook mag zijn.
Droës e.a. (1999) maken in de aanpak van dementie een onderscheid tussen drie elkaar aanvullende
perspectieven: het medisch model, het gevolgen model en het psychosociaal model. Het medisch
model is gericht op de ziekte ‘dementie’, waarbij het accent ligt op een farmacologische behandeling
van de hersenaandoening. In het gevolgen model staan de stoornissen, de beperkingen en de
handicaps centraal, en richt de behandeling zich op revalidatie en compensatie. Tenslotte gaat het
psychosociaal model over de beleving van en de aanpassing aan de gevolgen van de ziekte en bestaat
de behandeling uit begeleiding en ondersteuning. Op het medisch model wordt in deze paragraaf
verder ingegaan; het gevolgen model komt aan bod in de volgende paragraaf; het psychosociaal
model, en dan met name de persoonsgerichte belevingsgerichte begeleiding, wordt in hoofdstuk twee
verder uitgewerkt.
In het medisch model staan de karakteristieke hersenveranderingen, die Aloïs Alzheimer onder zijn
microscoop constateerde, nog altijd centraal. Hij zag seniele plaques die bestaan uit amyloïd, een
eiwitachtige stof, waaromheen zich een krans van gedegenereerde zenuwvezels vormt. Daarnaast zag
hij neurofibrillaire tangles. Dit zijn draadvormige structuren in verdikte hersencellen, die ook uit
abnormale eiwitten zijn samengesteld. Alzheimer zag ze wel, maar kon ze niet verder analyseren. Nu
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weten we dat seniele plaques bestaan uit afzettingen van brokjes eiwit, het Bèta A4 genoemd, die zich
opeenhopen buiten de zenuwcellen. Dit Bèta-A4-eiwit komt voort uit een voorloper molecuul,
kortweg APP genoemd, welke voorkomt in het hele lichaam, zonder de normale processen te
verstoren. Normaal gesproken wordt dit eiwit door enzymen afgebroken en ontstaan er helemaal
geen plaques. Door een fout op het APP-gen gaat een verhoogde produktie van het bèta-amyloïd-4
optreden en wordt de afbraak afgeremd. Door deze verhoogde produktie ontstaan seniele plaques
tussen de cellen en neurofibrillaire tangles in de cellen. Naast het Bèta-A4 is er nog een groep eiwitten
die de hersenen aantasten en dat zijn de apo-E’s. Deze eiwitten zijn verantwoordelijk voor het
transport van cholesterol en andere vetten door het bloed. Mensen met de ziekte van Alzheimer
hebben vaker apo-E’s in hun bloed dan mensen zonder deze ziekte. Dit apo-E4 stimuleert ook de
aanmaak van het Bèta-A4 (Jonkers, 1995; Van Ingen Schenau, 2000; Jürgs, 2001). Zonder amyloïd
afzettingen zou er geen ziekte van Alzheimer zijn. Deze afzettingen maken verbindingen tussen
hersencellen onmogelijk, waardoor deze hun functie beginnen te verliezen. Ze verliezen hun
dynamiek en verschrompelen, en uiteindelijk sterven ze af. De atrofie is het zichtbare resultaat van dit
verwoestend proces van eiwitafzetting. Atrofie houdt een verschrompeling van de hersencellen in
zonder dat celdood op de voorgrond staat.
Zijn er in de hersenen bepaalde gebieden die meer aangetast worden dan andere? Scherder (2001)
heeft een zeer gedetailleerde studie gemaakt over Alzheimer dementie en veroudering, waarbij de
relatie tussen neuropathologische veranderingen en cognitieve achteruitgang centraal staat. Alhoewel
dementie een globale aantasting van de hersenen laat zien, blijkt bij nauwkeuriger analyse dat
bepaalde gebieden meer aangetast zijn. De ziekte van Alzheimer wordt ook wel eens de corticale
vorm van dementie genoemd, omdat vooral de cortex of hersenschors wordt aangetast. Dit is echter
een arbitraire benaming, omdat ook dieper gelegen subcorticale gebieden worden aangetast. Naast de
frontale, temporale, pariëtale en occipitale lobben van de cortex vertonen ook belangrijke subcorticale
gebieden, zoals kernen in de basale voorhersenen, waaronder de nucleus van Meynert, de diagonale
band van Broca, en de nucleus septalis medialis, atrofie (Scherder, 2001). Ook de amygdala en de
kernen van de hypothalamus worden aangetast. Deze gebieden worden ook niet allemaal op dezelfde
wijze en op hetzelfde moment getroffen. Bij de ziekte van Alzheimer wordt vooral celdood
aangetroffen in de locus coeruleus (een lager gelegen gebied van de hersenstam), de entorhinale
cortex en de hippocampus, terwijl atrofie (celverschrompeling) wordt gevonden in de nucleus basalis
van Meynert, een belangrijk schakelstation tussen limbische en paralimbische structuren en de cortex
(Scherder, 2001).
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De achteruitgang in verstandelijk en gedragsmatig functioneren bij dementie kan voortkomen uit een
verlies van

specifieke functies en/of uit een meer globale achteruitgang waardoor alle functies

verminderen. Eén hersengebied is betrokken bij allerlei cognitieve en gedragmatige functies. Het idee
dat één bepaalde cognitieve functie is gelokaliseerd in één specifiek hersengebied is al lang
achterhaald. Wel spelen bepaalde gebieden een soort sturende hoofdrol in een interactief proces
tussen verschillende hersengebieden. Zo leveren de hippocampus, de amygdala en septale kernen een
specifieke bijdrage aan het langetermijngeheugen. De amygdala zouden vooral betrokken zijn bij het
geheugen van negatieve emotionele ervaringen. De hypothalamus blijkt sterk betrokken te zijn bij
emotioneel gedrag en de nucleus basalis van Meynert bij aandacht. De septale kernen en diagonale
band van Broca spelen dan weer een rol bij leren en geheugen. Meer globale cognitieve en
gedragsmatige functies worden vervuld door de locus coerruleus en de nucleus raphe dorsalis. Beide
structuren spelen een rol in het arousal-niveau van het centraal zenuwstelsel (Scherder, 2001).
In verband hiermee zou ik nog wat verder in willen gaan op de rol van de amygdala of
amandelkernen in onze emotionele huishouding. Dit kan aanwijzingen opleveren over de
wisselwerking tussen emoties en geheugen, een zeer wezenlijk aspect in de belevingswereld van
dementerende mensen. Volgens Ledoux (1996) worden de basis bouwstenen van emoties gevormd in
neurale systemen die de gedragsinteracties met de omgeving regelen. Hij maakt daarbij een
onderscheid tussen emoties en subjectief ervaren gevoelens. Emoties hebben volgens hem vooral te
maken met fundamentele levenstaken zoals overleven, terwijl gevoelens verwijzen naar
bewustwording van emotionele reacties. De mogelijkheid om gevoelens te ervaren is rechtstreeks
verbonden met de capaciteit tot bewustwording. Omdat in het persoonsgerichte model van
belevingsgerichte begeleiding angst als basisgevoel van dementerende mensen wordt beschouwd, is
het interessant om na te gaan hoe angstgevoelens tot stand komen. In de hersenen is er geen strikt
angstsysteem dat leidt tot de ervaring van angst. Er is een systeem dat gevaar van allerlei aard
onderkent, en dat probeert hierop optimaal te reageren, zodat de gevaarlijke situatie wordt overleefd.
De hersenen beschikken dus over een defensief systeem. Uit de interactie tussen dit defensief systeem
en het bewustzijn ontstaan gevoelens van angst. Bij de aanwezigheid van gevaar ontstaan
gedragsmatige, autonome en endocriene reacties, welke gestuurd en gecontroleerd worden door de
amygdala. De amandelkernen vormen een soort schakelstation tussen enerzijds de gevaarlijk
dreigende stimuli en de emotionele reactie. Informatie over de externe situatie bereikt de amygdala op
twee manieren, namelijk via een directe en dus snelle weg, én via een indirecte en dus langere weg.
De korte weg (via de sensorische thalamus) is sneller en stelt ons in staat om al op potentieel
gevaarlijke prikkels te reageren, nog voor we ons er bewust van zijn. Dit kan in gevaarlijke situaties
zuur nuttig zijn. Via deze kortere weg reageren we als een soort ‘automatische piloot’ die beschikt
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over standaard reactie patronen. De langere weg (via de sensorische thalamus en de cortex) vraagt
meer tijd, maar levert ook meer verwerking op. De automatische reacties zijn nuttig, maar uiteindelijk
nemen we zelf de controle weer over. Dit vraagt dat onze cognitieve mogelijkheden aangewend
worden om gevaarlijke situaties het hoofd te bieden, en daarvoor hebben we onze cortex nodig.
Wat betekent dit nu voor dementerende mensen? Ledoux stelt, dat emoties als automatische reacties
op gevaarlijke prikkels uit de omgeving, evolutionair bepaald zijn. Alle diersoorten die amygdala
hebben vertonen deze reacties. De mens beschikt bovendien over een cortex en kan dus via de langere
weg zich bewust worden van zijn angst en hierover ook informatie opslaan in zijn geheugen. Als de
cortex zijn functies begint te verliezen, als gevolg van de verwoestende werking van de ‘Alzheimereiwitten’, dan zou het kunnen zijn dat de kortere weg rechtstreeks via de amygdala blijft bestaan.
Demente mensen worden zich dan niet meer bewust van hun angst, - ze ‘weten’ niet meer dat ze
angstig zijn en waarover -, maar ervaren de angst wel in hun lijf. Dit zou een verklaring kunnen zijn
voor mijn stelling, dat demente mensen hun achteruitgang als angst blijven ervaren, ook als ze zeer
ernstig dement zijn. Het is niet omdat (ernstig) demente mensen ‘van niets meer weten’, dat ze niets
meer ervaren. Dit lijfelijk ervaren gevoel geeft wel degelijk onlust welke wordt gestuurd door het
autonome zenuwstelsel. Aangezien de amygdala een belangrijke rol spelen in de emotionele reacties
op gevaarlijke stimuli, maar ook in het langetermijngeheugen, is het dus niet verwonderlijk dat
fundamentele angstervaringen nog steeds in het geheugen van demente mensen opgeslagen zitten.
Het mag dan ook niet verbazen dat actuele emotionele reacties oude angstervaringen kunnen
activeren, hetgeen in het dementeringsproces gebeurt.
Samengevat leert het medisch model ons dat de complexe wisselwerking tussen hersenen en gedrag
zich concretiseert in de belevingswereld van demente mensen. Bovendien kunnen we er verklaringen
in vinden voor fenomenen die we in het dagelijks leven van dementerende personen tegenkomen.
Met name de wisselwerking tussen geheugen en emoties is van grote betekenis in het
dementeringsproces.

1.3 Onomkeerbare achteruitgang.

Het gevolgen-model vraagt onze aandacht voor de cognitieve achteruitgang van demente mensen.
Duidelijk mag zijn dat, als een complex orgaan als de hersenen globaal en specifiek wordt aangetast,
de gevolgen voor de betrokkene catastrofaal zijn, en dit zowel op het cognitieve, en later in het proces,

21

ook op het emotionele terrein. Het dementie-syndroom heeft een aantal karakteristieke symptomen:
geheugenstoornissen, hogere corticale functiestoornissen (afasie, apraxie en agnosie) en achteruitgang.
Voor de beleving lijkt mij de onomkeerbare achteruitgang het meest fundamentele. Het verdergaande
verlies van identiteit en vaardigheden tast het bestaan van de patiënt aan, en ik bedoel hier echt de
patiënt in de betekenis van ‘hij die lijdt’. Zijn geheugen wordt steeds slechter en er is geen verhaal
tegen; zijn taal wordt moeizamer en er is geen verhaal tegen; dagelijkse handelingen worden
problematisch en er is geen verhaal tegen.
Het belangrijkste gevolg van het dementiesyndroom is, dat voor de betrokkene zijn dagelijks leven
volledig verstoord raakt. Er is geen enkel gebied van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen
waarop de dementerende mens niet moet inleveren. Van de eerder in zijn leven verworven
mogelijkheden blijft er niet veel over. Het zichzelf kunnen wassen en aankleden, afspraken
onthouden, mensen herkennen, sociale contacten leggen, een beeld hebben op het verloop van het
eigen leven, het is maar een greep uit de mogelijkheden die verloren gaan. Door het
dementeringsproces raakt het dagelijks leven compleet in de war. Dementerende mensen kunnen
moeilijk een gesprek gaande houden, kunnen de krant niet meer lezen, vergeten dat ze op pensioen
zijn of zoeken naar hun vader of moeder. Het is niet zo verwonderlijk dat ze de draad kwijt zijn, als
we bedenken dat het geheugen in bijna alle aspecten van ons leven een hoofdrol speelt. Zonder
geheugen kunnen we niet leven. Zonder geheugen is het bijvoorbeeld moeilijk om zich in het verkeer
te begeven en boodschappen te doen, is het moeilijk om te weten dat de kinderen volwassen zijn, is
het moeilijk om te onthouden dat men gegeten heeft; zonder geheugen herkennen we de betekenis
van woorden niet meer, of onthouden we niet waar we zojuist mee bezig waren. Doordat juist het
geheugen wordt aangetast door het dementiesyndroom wordt de mens geraakt in een zeer belangrijke
cognitieve functie. Het geheugen kan beschouwd worden als een min of meer technisch en
ondersteunend aspect van de persoonlijkheid. Zonder geheugen weten we niet wie we zijn of wie we
zijn geweest. Bij geheugenverlies gaat ook de identiteit verloren. De continuïteit in ons leven wordt, in
technische zin, gewaarborgd door ons geheugen.

Geheugenstoornissen.
Het geheugen speelt een belangrijke rol in het verwerken van informatie. Het is het vermogen om
informatie op te slaan en op een later tijdstip weer te gebruiken. Het toetsen van binnenkomende
informatie
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informatieverwerkingsproces, en daarbij kunnen verschillende geheugenactiviteiten onderscheiden
worden.
Allereerst dient het systeem geactiveerd te worden. Deze geactiveerde toestand wordt het
werkgeheugen genoemd. Dit werkgeheugen is vooral actief tijdens de eerste fase van de informatieverwerking. Nieuwe informatie, die het systeem binnenkomt, moet eerst geselecteerd worden; niet
alle binnenkomende informatie is immers zinvol en bruikbaar. Voor dat informatie in het
langetermijngeheugen kan worden opgeslagen, vindt eerst een bewerking plaats in het
werkgeheugen. Een belangrijk onderdeel van het werkgeheugen wordt de ‘central executive’
genoemd. Dit is een systeem dat de aandacht op alle processen in het werkgeheugen regelt. De
‘central executive’ controleert, plant en organiseert het werkgeheugen. Het zit niet op één bepaalde
plaats in de hersenen, maar er is een samenwerking tussen verschillende hersengebieden. Het is
vooral deze ‘central executive’ die bij dementie kapot gaat, waardoor het werkgeheugen achteruitgaat.
Dit is niet zo verwonderlijk als we zien dat de aandacht bij demente mensen verslapt. De selectieve
aandacht, waarbij irrevelante informatie wordt onderdrukt, zodat de relevante informatie verwerkt
kan worden, gaat achteruit. Demente mensen zijn sneller afgeleid door irrevelante informatie, en bij
complexere taken hebben ze het ook moeilijker. Volgehouden aandacht, waakzaamheid en
nauwkeurigheid nemen af bij Alzheimer patiënten. Dit geldt ook voor verdeelde aandacht, waarbij
twee taken tegelijkertijd uitgevoerd moeten worden. Dit wordt moeilijk voor demente mensen, omdat
het voor hen moeilijk is hun aandacht los te maken van de ene taak en deze te verschuiven naar de
andere (Scherder, 2001).
Als het werkgeheugen kapot gaat wordt het moeilijker, en op den duur onmogelijk, om nieuwe
informatie op te slaan in het permanent geheugen. Het langetermijngeheugen omvat op zichzelf ook
weer verschillende geheugenprocessen, die onderling een sterke samenhang vertonen. Tot het
permanente geheugen worden onder andere gerekend: het episodisch en het semantisch geheugen.
Het episodisch geheugen is een vorm van langetermijngeheugen, waarin autobiografische
gebeurtenissen, die gebonden zijn aan een bepaalde plaats en een bepaalde tijd (episode), worden
bewerkt en bewaard. Het episodisch geheugen werkt nauw samen met het semantisch geheugen.
Sterker nog, er zijn aanwijzingen dat het episodisch geheugen, in een hiërarchische ordening,
onderdeel is van het semantisch geheugen. Het episodisch geheugen is dan afhankelijk van de
integriteit van het semantisch geheugen (Scherder, 2001). Voor onze kennis over voorwerpen, feiten
en concepten, alsook onze kennis over taal, (zoals taalregels), orthografische en fonologische kennis,
maken we gebruik van dit semantisch geheugen. Dit gaat dus over algemene kennis die niet
gebonden is aan tijd of plaats. De achteruitgang van het episodisch geheugen is één van de vroegste
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kenmerken van het dementeringsproces. Het semantisch geheugen gaat veel minder en pas veel later
achteruit, waarbij zowel de toegang alsook de structuur van het semantisch geheugen achteruitgaan
(Scherder, 2001).
Voor het begeleiden van demente mensen is de vraag van belang: hoe is de informatie in het
episodisch geheugen geordend? Is dit thematisch of chronologisch? Deze vraag is van groot belang,
omdat door retrogenese dementerende mensen steeds meer in het verleden gaan leven en
autobiografisch materiaal herbeleven. Buyssen (2001 b) spreekt van een achterwaarts oprollend
geheugen, waarbij de recentste informatie het eerst uit het episodisch geheugen verdwijnt en de
oudste informatie het langst bewaard blijft. Hij noemt dit de tweede ‘dementiewet’. Dit zou betekenen
dat er een soort chronologische ordening bestaat van autobiografische informatie. Alhoewel ik
Buijssen’s opvattingen over retrogenese deel, lijkt dit model toch te simplistisch om de complexiteit
van ons geheugen te vatten. Mijns inziens lijkt er eerder een soort hiërarchie te bestaan in
ordeningsmechanismen voor autobiografische informatie. De chronologische ordening is een eerste,
eerder oppervlakkige, onvolledige en onnauwkeurige manier van ordenen van informatie over ons
leven. Op een soort tijdsas brengen we belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen uit ons leven
in kaart. Douwe Draaisma (2001) heeft, in zijn zeer lezenswaardig boek ‘Waarom het leven sneller
gaat als je ouder wordt’, erop gewezen dat veel schattingen en oordelen over ‘tijd’, zoals ‘lang
geleden’ of ‘oud’ zich verzetten tegen correctie. Misschien komt dat, zo luidt zijn verklaring, omdat ze
berusten op een bijzondere maat: onszelf. Voor een kind is een jaar zo’n groot deel van zijn leven,
geen wonder dat het lang duurt. Voor een bejaarde daarentegen is één jaar slechts een deel van een
heel leven. Met andere woorden, alhoewel een periode van tien of twintig jaar voor de kalender
constant is, kan deze in de persoonlijk beleving een wisselende lengte hebben. Dit kan met zich
meebrengen dat een episode uit het verleden, die volgens de kalender steeds verder achter je komt te
liggen, in het subjectieve oordeel juist steeds dichterbij lijkt te komen (Draaisma, 2001). De chronologie
is niet alleen bepalend, maar de beleving van gebeurtenissen speelt een belangrijke rol in
geheugenopslag.
Informatie wordt ook thematisch opgeslagen. In het episodisch geheugen vindt een associatieve
ordening plaats op grond van emotionele betekenissen van feiten en gebeurtenissen. Geheugen is
geen louter cognitief proces, zoals we zagen; we hebben ook een emotioneel brein, waarmee we niet
alleen bewust, maar ook onbewust emoties ervaren; en dat beïnvloedt ook onze geheugenopslag.
Zoals we reeds zagen spelen de amygdala een rol in zowel ons emotioneel leven als in ons geheugen
(Ledoux, 1998). De verbinding van geheugen en emoties speelt een cruciale rol in het
dementeringsproces, zeker als de cognitieve mogelijkheden verder afnemen (Mills, 1997). Als een
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gebeurtenis sterke emoties oproept, dan zullen wij deze gebeurtenis moeten verwerken door er veel
mee bezig te zijn. De informatie uit de gebeurtenis wordt vaak herhaald en zal in ons geheugen
‘gegrift’ komen te staan. Gebeurtenissen met een soortgelijke emotionele lading worden in het
episodisch geheugen bij elkaar gebracht. De emotionele overeenkomst zorgt ervoor dat de informatie
bij elkaar gehouden wordt. Deze associatieve ordening zorgt ervoor dat we ons belangrijke
gebeurtenissen beter kunnen herinneren dan onbelangrijke. Dit is in het algemeen juist, tenzij die
gebeurtenis die ogenschijnlijk onbelangrijk leek, heel veel of heel langdurig stress heeft opgeleverd.
We noemen dergelijke ervaringen die zo sterk zijn dat ze niet hanteerbaar zijn: traumatisch.
Dit brengt ons op het punt van de toegankelijkheid van informatie in het episodisch permanent
geheugen. Niet alle informatie die erin is opgeslagen, is ook weer zonder meer toegankelijk. Zo
kunnen sterk emotioneel beladen ervaringen verdrongen worden en ‘verdwijnen’ alsof ze nooit
bestaan hebben. Er zijn nogal wat ‘toegangsproblemen’, waarvan we er hier vier zullen bespreken (zie
ook Schacter, 1996; Ledoux, 1998; Groen-Prakken en Ladan, 1999).
Het expliciet geheugen, dat zich bezig houdt met de min of meer bewuste opslag van gebeurtenissen
en feiten uit ons leven, is vóór en direct na de geboorte nog onvoldoende gerijpt om al te functioneren.
Pas op 3 à 4 jaar zijn de benodigde hersenstructuren zodanig gerijpt dat ze in staat zijn om verbaal
gestructureerde herinneringen in het geheugen op te slaan. Aangezien het expliciete geheugen over de
eigen levensloop gaat, moet het kind al een voldoende stabiel zelfbeeld hebben om in staat te zijn tot
autobiografisch geheugen: ‘toen gebeurde er dat in die situatie met mij’. De onrijpheid van het
expliciete geheugen is het eerste toegangsprobleem. Betekent dit dat we van onze vroegste kindertijd,
zelfs van onze geboorte of van ons prenataal leven niets meer kunnen herinneren? Naast het expliciet
geheugen bezitten we ook een impliciet geheugen dat werkt via hersenstructuren die veel sneller
gerijpt zijn. In het impliciete geheugen, waarvan we ons niet bewust zijn, wordt niet alleen informatie
opgeslagen over vaardigheden, maar ook onze zogenaamde ‘impliciete relationele kennis’ (Stern,
1998). De manier waarop we in de wereld staan, de beelden die we van onszelf en van de anderen
hebben, worden bepaald in ons allervroegste bestaan. In de relatie met onze moeder en met haar
lichaam worden de eerste beelden gevormd over wie we zijn en wie de anderen zijn. De relatie met
onze moeder is de moeder van alle relaties (Stroecken, 2000). Deze innerlijke beelden zitten in het
impliciet geheugen en zijn niet bewust toegankelijk. Ze worden pas toegankelijk als er in de actualiteit
iets gebeurt wat daaraan appèlleert. Een derde toegangsprobleem heeft te maken met het vervagen of
veranderen van expliciete herinneringen. Het expliciete geheugen is voortdurend in beweging. Het is
geen statisch archief. Zowel de opslag als het oproepen van informatie zijn afhankelijk van de context
waarin het herinneren plaats vindt. Ons geheugen is dus selectief en emoties spelen een grote rol in
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die selectiviteit. Onze emotionele toestand tijdens een bepaalde gebeurtenis kan de betekenis van een
interne context krijgen, en als zodanig deel gaan uitmaken van de herinnering aan die gebeurtenis.
Opnieuw in die emotionele toestand terecht komen kan de oorspronkelijke herinnering naar boven
laten komen, ook al was die daarvoor ontoegankelijk. Tenslotte zijn er ook toegangsproblemen ten
gevolge van psychologische motieven. Afweermechanismen stellen ons in staat om bepaalde
ervaringen te verdringen en zo een scheiding aan te brengen tussen de wereld van vroeger en die van
nu. Impliciete en expliciete ervaringen kunnen verdrongen worden. Ze worden in het onbewuste
‘geparkeerd’. Om ze daar te houden gebruiken we allerlei afweermechanismen, die ervoor zorgen dat
de emotionele pijn van deze ervaringen niet terug naar boven komt. Deze pijn moet worden
afgeweerd.
Samengevat: demente mensen hebben steeds meer ‘toegangsproblemen’. Het expliciete geheugen van
de bewuste herinneringen gaat meer en meer kapot. Met het verdwijnen van het zelfbeeld, neemt de
toegankelijkheid van het expliciet episodisch geheugen af. Dit is meer dan het gewone vervagen van
de expliciete herinneringen. Voor deze achteruitgang lijkt de ‘tweede dementiewet’ van Buijssen te
gelden. Demente mensen hebben ook pijnlijke ervaringen gekend in hun leven, welke ze verdrongen
hebben. Verwoerdt (1976) heeft er op gewezen dat de afweermechanismen tijdens het
dementeringsproces minder efficiënt worden. Zo gaan verdrongen ervaringen een grotere rol spelen.
Het impliciete geheugen, waarvoor minder neurale activiteit nodig is, blijft bij de ziekte van
Alzheimer redelijk goed behouden (Scherder,2001). Vroegkinderlijke ervaringen, zelfs prenatale
ervaringen, blijven dus langer bewaard.

Hogere corticale functiestoornissen.
In het dementeringsproces,

zoals dat verloopt bij de ziekte van Alzheimer, gaan de

geheugenstoornissen veelal vooraf aan de zogenaamde hogere corticale functiestoornissen. Deze
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informatieverwerkend systeem verder ontregeld. Door de toenemende taalproblemen, kan de
dementerende mens zich moeilijk uitdrukken, ook begrijpt hij minder en minder van wat er tegen
hem gezegd wordt. Zijn handelingsmogelijkheden nemen af. Bovendien herkent hij zelfs zeer
vertrouwde voorwerpen niet meer, waardoor deze hun functie verliezen.
Taal- en spraakstoornissen geven communicatieproblemen. Afasie duidt op een verworven stoornis in
het gebruiken van taal. Zowel het begrijpen als het uitdrukken kunnen verstoord zijn. Het herkennen
en interpreteren van taal door middel van luisteren en lezen, alsook het formuleren en produceren
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van taal, door middel van spreken en schrijven, kunnen defect raken (Jansonius-Schultheiss, 1985).
Het kan zijn dat de demente mens zijn gedachten niet of onvoldoende kan uitdrukken, terwijl zijn
taalbegrip intact is. Het is ook mogelijk dat hij wel gewoon spreekt, maar niet begrijpt wat er tegen
hem gezegd wordt; zijn taalbegrip is verstoord. Vaak zijn de taalstoornissen een combinatie van beide,
waarbij één van de twee meer op de voorgrond staat. Bij de ziekte van Alzheimer raakt het uitdrukken
veelal eerder verstoord dan het begrijpen. Taalproduktie kent een aantal functies die nauw
samenhangen, zoals het benoemen, woordvlotheid en conversatie. Al in een vroeg stadium van het
dementeringsproces kunnen stoornissen in het benoemen waargenomen worden. Uiteraard speelt het
semantisch geheugen een rol bij benoemen. Het kan zijn dat woorden onvoldoende uit het geheugen
opgehaald kunnen worden door een stoornis in de organisatie van de semantische kennis, door verlies
van semantische kennis of door verlies van specifieke semantische kenmerken (Scherder, 2001).
Woordvlotheid wordt veelal onderzocht met een test waarin de betrokkene in een beperkte tijd zoveel
mogelijk woorden moet opnoemen die met een bepaalde letter beginnen of die tot een bepaalde
categorie horen (bijvoorbeeld dieren). Deze woordvlotheid gaat bij de ziekte van Alzheimer achteruit,
hetgeen weer verwijst naar een verminderd semantisch geheugen.
Tijdens het converseren is het de bedoeling dat de gesprekspartners het gespreksonderwerp kunnen
vasthouden, dat er een zekere samenhang is in de dingen die ze zeggen, dat de zinnen syntactisch
goed opgebouwd zijn en dat er een zekere woordenschat gebruikt kan worden. Het zal duidelijk zijn
dat in een gesprek meerdere cognitieve functies samenwerken. Voor een gesprek is aandacht nodig,
moet ons geheugen goed werken, en moeten we taal begrijpen en ons in taal kunnen uitdrukken. De
aandacht en het geheugen gaan achteruit, maar ook specifieke taalaspecten verslechteren, waardoor
het voor demente mensen moeilijker, en op den duur onmogelijk wordt, om nog te converseren. Hun
zinnen vereenvoudigen, ze gaan meer onduidelijke en vage termen gebruiken; het gespreksthema
vasthouden wordt moeilijk; het vinden van woorden neemt af, alsook het gebruik van
inhoudswoorden. Ook het taalbegrip gaat achteruit, al is dit niet voor alle demente mensen in
dezelfde mate, én pas later in het dementeringsproces dan taalproduktie. Als hun gesprekspartners
ingewikkelde en lange zinnen gebruiken met veel moeilijke woorden, dan neemt het taalbegrip sterk
af. Syntactische complexiteit heeft veel invloed op taalbegrip (Scherder, 2001). Uiteraard zullen ook
gehoorproblemen het taalbegrip bemoeilijken.
Apraxie verwijst naar moeilijkheden bij het plannen en uitvoeren van doelgerichte handelingen. Het
zijn stoornissen in de bewegingsactiviteit die het onmogelijk maken lichaamsdelen te bewegen,
overeenkomstig een gesteld doel: de patiënt kan de lichaamsdelen wel bewegen, maar ze niet
gebruiken (Welman, 1979). Apraxie kan tot uitdrukking komen in een vorm van onhandigheid. Het
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nadoen van opdrachten kan verstoord zijn, terwijl spontane handelingen nog wel lukken. Bij ernstige
vormen kunnen ook spontane handelingen niet meer uitgevoerd worden. Het is mogelijk dat de
dementerende mens een bepaalde handeling op verzoek niet meer kan uitvoeren. Het bewegingsplan
is aanwezig, maar hij kan de verschillende bewegingen niet tot stand brengen (Welman, 1979). De
bewegingen kunnen veelal wel worden beschreven. Het kan ook zijn dat de dementerende mens
afzonderlijke handelingen wel uitgevoerd krijgt, maar niet weet hoe hij deze handelingen op elkaar
moet afstemmen. De handelingen kunnen worden verricht, maar het plan om de handelingen tot een
zinvol geheel samen te brengen ontbreekt. Naarmate de handelingen complexer worden, krijgt de
demente mens het moeilijker om ze te plannen en/of uit te voeren. Veel onderzoekers stellen zich de
vraag of er in deze aftakeling een bepaald patroon te onderscheiden is. Souren en Fransen (1993)
stellen dat, bij nadere beschouwing, het verlies van motorische functies bij de Alzheimer-patiënt
vrijwel precies in omgekeerde volgorde verloopt, als waarin diezelfde functies gedurende de
ontwikkeling van pasgeborene tot volwassene zijn geleerd. Dit omkeringsproces lijkt niet alleen op te
gaan voor motorische functies, maar ook voor andere cognitieve functies, zoals het waarnemen, het
denken en het geheugen (zie: Verdult, 1993).
Agnosie duidt op herkenningsproblemen. Het is het onvermogen om via zintuigen voorwerpen te
kunnen herkennen en benoemen, terwijl de zintuigfunctie in engere zin wel intact is (Welman, 1979).
Er is sprake van een blokkade of een verstoring van de zintuiglijke verbeeldingsfuncties. De meest
voorkomende vorm is tactiele agnosie, waarbij voorwerpen niet op de tast herkend worden. De
tastprikkels op zichzelf worden wel gevoeld, maar ze kunnen niet worden samengebracht tot een
zinvol geheel, waardoor het voorwerp kan herkend worden.

De achteruitgang.
Elke dementerende mens gaat achteruit. Dit is misschien wel het meest dramatische aspect van het
dement worden. Demente mensen lopen er elke dag opnieuw tegen aan dat ze meer en meer moeten
inleveren. Telkens opnieuw moeten zij ervaren dat vanzelfsprekende vaardigheden verminderen,
zelfs beginnen weg te vallen. Deze aftakeling mag dan wel geleidelijk gaan, in kleine stapjes, maar
veel kleine stapjes achteruitgang maken een groot verlies. Bovendien heeft de demente mens er geen
verhaal tegen. Dus, wat hij ook doet, welke inspanningen hij ook probeert te leveren, het zal zijn
verdere achteruitgang niet tegengaan. Vooralsnog is het dementeringsproces onomkeerbaar. In de
DSM-IV, een veel gebruikt handboek in de psychiatrie, wordt geen uitspraak gedaan over het te
verwachten verloop van het dementeringsproces. Het dementieel syndroom wordt alleen beschreven
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als mild, matig en ernstig. Godderis (1985) bepleitte echter wél een uitspraak over het verloop van het
klinisch beeld. Voor hem hoort dit tot de zogenaamde eerste-orde symptomen. Dit lijkt mij nog altijd
zeer relevant. Naast geheugenstoornissen en hogere corticale functiestoornissen, behoort het verloop
van het dementeringsproces tot de groep van hoofdkenmerken. Immers, het dementeringsproces
betekent per definitie een verdergaande verslechtering van de cognitieve functies. Het functioneren
van de demente mens wordt steeds verder aangetast.
In de loop van de tijd zijn zeer verschillende pogingen gedaan om het dementeringsproces in fasen in
te delen. Een fase- indeling is een hulpmiddel om het dementeringsproces te beschrijven en zo een
globale aanduiding te geven van het functionerings- en belevingsniveau van de dementerende mens.
Uiteraard is elke fase-indeling arbitrair. Niet alleen omdat de criteria, waarop de indeling gebaseerd
wordt, vaak willekeurig gekozen zijn, maar ook omdat de grenzen in de praktijk niet scherp zijn te
trekken. De bekendste indeling is gebaseerd op de aard van de adl-problemen en de lichamelijke
zorgbehoefte. De zogenaamde ‘Toutenburger-indeling’, vernoemd naar het verpleeghuis in Friesland
dat deze indeling voor het eerst toegepast heeft, gaat uit van de zorglast en spreekt van begeleiding,
verzorging en verpleging. Het idee achter dit indelingsmodel is, dat het leefmilieu aangepast moet
worden aan de zorg die mensen nodig hebben. Dit wordt differentiërend genoemd. Het is het
onderscheiden en indelen van bewoners in groepen met een bepaald kenmerk, waarbij zowel naar de
overeenkomsten als naar de verschillen wordt gekeken (Van der Kam, 1991). Bij differentiatie wordt
de vraag gesteld: wie passen bij elkaar en wie passen niet bij elkaar? Dementerende mensen
verschillen onderling zo sterk in lichamelijk, sociaal en psychisch functioneren, dat het niet mogelijk is
om in hun aanpak géén onderscheid te maken. Differentiatie is een manier om een zekere ordening
mogelijk te maken en is onlosmakelijk verbonden met individuele zorgverlening. Er worden echter
ook steeds meer pogingen ondernomen om bewoners in te delen naar leefstijl. Hierbij ligt het accent
dus niet op de verandering als gevolg van het dementeringsproces, maar wel op de continuïteit in het
leven. Bij leefstijl-differentiatie worden mensen met dezelfde culturele achtergrond bij elkaar gebracht.
Mensen met dezelfde omgangsvormen, voedingsgewoonten, dezelfde belangstelling of religieuze
oriëntatie voelen zich beter als ze bij gelijkgestemden kunnen verblijven; althans dat is de
veronderstelling. Een differentiatie naar leefstijl sluit een indeling naar zorglast echter niet uit.
De kritiek is terecht dat een indeling van dementerende mensen op zorglast op zichzelf geen juist
criterium is. Het dementeringsproces kenmerkt zich vooral door cognitieve en psychische
veranderingen. Dit zijn de eerste-orde symptomen en niet de zorglast. De zorglast is slechts een
secundair gevolg van het dementiesyndroom.
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Meer recente indelingen proberen deze bezwaren op te vangen. Zo maakt Naomi Feil (1989)
onderscheid in vier fases, waarbij zij probeert ‘emotionele’ kenmerken als criteria te gebruiken. Feil
spreekt van het stadium van oriëntatieproblemen, van verwarring in tijd, van repeterende
bewegingen en van het stadium van vegeteren. Haar indeling ondervangt grotendeels de kritiek op de
klassieke zorglastindeling. Engelen en Peeters (1984) hebben een indeling voorgesteld op grond van
veranderingen in de beleving. Deze indeling is verder door mij uitgewerkt (Verdult (1989, 1993). Het
is een fase-indeling van het dementeringsproces, waarbij de belevingsaspecten centraal staan. Het
dementeringsproces wordt hierbij gezien als een proces van desintegratie van de hele persoon, als een
proces van identiteitsverlies. Deze indeling spreekt van het ‘bedreigde’, het ‘verdwaalde’ en het
‘verzonken’ ik. Hoveling (1995) heeft deze indeling omgezet in vier fases; hij spreekt van de fase van
bedreigd bestaan, de emotionele fase, de psychomotore fase en de zintuiglijke fase. Welke indeling er
ook gevolgd wordt, belangrijk is te onderkennen dat voor de betrokken dementerende mens
achteruitgang iets is dat hij in zijn dagelijks leven ervaart.

1.4 Is er iets aan te doen?

Voor iedereen die er mee te maken heeft is het duidelijk dat dementie een verschrikkelijk ziektebeeld
is, dat de menselijke waardigheid ernstig op de proef stelt. Door het vergaand verlies aan
mogelijkheden en door het verlies aan persoonlijkheid komen de grenzen van wat menswaardig
functioneren is, steeds meer in beeld. Dit maakt de roep naar oplossingen ook sterker. Hét grote
probleem bij de ziekte van Alzheimer is, dat de echte oorzaak nog grotendeels onbekend is. De ziekte
kan beschreven worden in neuropathologische zin, als de vorming van seniele plaques,
neurofibrillaire tangles en het ontstaan van celschrompeling en zelfs celdood. Maar deze beschrijving
verklaart nog niet waarom het amyloïd juist bij deze man of vrouw, op dit moment in zijn leven, juist
op die plaatsen in de hersenen terecht komt, en welke factoren hierbij een rol spelen. Wat kan de
toekomst brengen? Gaan we een ‘geheugenpil’ ontdekken? Of moeten we meer verwachten van
gentherapie? Of komt de bionische mens in zicht?
In het algemeen kan men stellen dat een farmacologische behandeling ter bevordering van de
cognitieve functies niet bestaat. Farmacologische therapie dient allereerst gericht te zijn op de
vermoede oorzaak van dementie: suppletie van vitamines, behandeling van hyper- dan wel
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hypothereoïdie, correctie van de decompensatio condis, enzovoort. Helaas blijken de zogenaamde
‘reversibele’ dementieën slechts sporadisch voor te komen. Voor de vasculaire dementie geldt dat
behandeling van cerebrovasculaire risicofactoren (hypertensie, diabetis, roken, hartritme stoornissen)
altijd aangewezen is, aangevuld met thrombocyten aggregateremmers, hoewel het effect op cognitie
niet is aangetoond. Voor de meest voorkomende vorm van dementie, de ziekte van Alzheimer, zijn de
laatste jaren veel medicamenten ontwikkeld die een somatische verbetering van de

cognitieve

functies (meestal het geheugen) tot doel hebben (Droës, e.a.,1999). Of dit doel ook bereikt wordt, lijkt
op dit moment nog twijfelachtig. De beloftes van de farmaceutische industrie zijn vaak groter dan de
effecten voor de patiënt. De kans dat ‘geheugenpillen’ niet werken bij een patiënt is op dit moment
nog groter dan dat ze wel werken. Als de ‘geheugenpil’ al werkt dan zijn de effecten beperkt, ook in
de tijd. Bovendien zijn er vaak nare bijwerkingen. Dit brengt ons, op dit moment in de
wetenschappelijke ontwikkeling, tot de vraag: dragen ‘geheugenpillen’ bij tot een verhoging van de
kwaliteit van het leven? Prof. Christine Van Broeckhoven van de universiteit van Antwerpen maakt
zich kwaad over advertenties waarin een medicijn wordt aangeprezen, omdat het de toestand van een
patiënt een half jaar lang stabiliseert. ‘Als ik Alzheimerpatiënt was’, zegt ze,’ zou ik dat niet willen,
want ik heb dan al functies verloren en zou willen dat het proces zo snel mogelijk verder ging en
voorbij was. Op het moment dat patiënten nu een medicijn krijgen is het veelal te laat’ (in: Witteman
en Evenblij, 2001). Van Broeckhoven bepleit daarom meer onderzoek naar vroege diagnostiek,
waardoor screening op dementie mogelijk wordt. Buyssen (2001 b) concludeert, en ik volg hem
daarin, dat de kwaliteit van het leven nog niet echt vergroot wordt door ‘geheugenpillen’, zolang deze
medicijnen geen genezing geven. De Nederlandse Gezondheidsraad komt in zijn rapport over
dementie tot de conclusie dat eenvoudige diagnostische tests en vroegdiagnostiek nog geen realiteit
zijn, dat genetische diagnostiek niet zinvol is, en dat anti-dementiemiddelen geen succes zijn. Velen
willen ons doen geloven dat oplossingen voor dementie binnen handbereik zijn. Dit ongefundeerde
optimisme wordt door de Gezondheidsraad ‘therapeutische illusie’ genoemd (Denis, 2002). Overigens
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belevingsgerichte begeleiding, welke op onderdelen in bepaalde onderzoeken bij sommige patiënten
effecten hebben. In het algemeen schetst de Gezondheidsraad een somber beeld voor toekomstige
dementerende mensen.
Steeds meer organismen kunnen worden getransplanteerd en steeds meer electronica kan in ons
lichaam worden geïnplanteerd om functies over te nemen of te activeren. Kunnen hersencellen
vervangen worden? Kunnen chips in de hersenen ingebouwd worden? Er zijn reeds dierexperimenten
gedaan, waarbij via een dunne naald foetale cellen van een rat in de hersenen van andere ratten
worden gebracht. Deze foetale cellen werden getransplanteerd naar de nucleus basalis van Meynert,
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omdat dit gebied een belangrijke rol speelt bij de ziekte van Alzheimer. De getransplanteerde ratten
bleken beter te onthouden (Van Ingen Schenau, 2000). De implantatie van embryonale stamcellen bij
de mens roept ethische bezwaren op, omdat deze stamcellen dan gekweekt moeten worden. Gaan we
embryo’s kweken voor geneeskundige doeleinden? De politiek lijkt geneigd te zijn dit te gaan
toestaan. Een alternatief zou kunnen zijn: gentherapie. Daarbij worden genetisch gemanipuleerde
cellen en virussen in de hersenen ingebracht. Erfelijke vormen van de ziekte van Alzheimer zouden
ermee aangepakt kunnen worden, als tenminste de erfelijkheidsmechanismen van Alzheimer ontdekt
worden. Als het mogelijk wordt om een goed gen in te brengen in de zieke cellen die het verkeerde
eiwit amyloid B4 produceren, dan zou een ongeneeslijke ziekte te genezen zijn. Zover is het echter nog
lang niet. Bovendien is het nog maar de vraag of gentherapie verloren vaardigheden kan terug
brengen. Van Broeckhoven vraagt zich ook af of een dergelijke aanpak wel zal werken bij
geheugenverlies, omdat het geheugen niet op één bepaalde plaats is gesitueerd, maar een
samenwerking van veel hersengebieden vereist (in: Witteman en Evenblij, 2001).
Komt de bionische mens dichterbij? Het inbouwen van chips in de hersenen klinkt futuristisch maar is
al enige tijd praktijk, bij Parkisonpatiënten en bij mensen met epilepsie. Ook bij dwarslesies worden
chips gebruikt om verbindingen te herstellen. Het is niet uit te sluiten dat geheugenchips in de
hersenen geïmplanteerd gaan worden en misschien wel sneller dan we verwachten. De ontwikkeling
op het gebied van de kunstmatige intelligentie gaat snel en computers met menselijke trekjes komen
dichterbij. De hersenen met hun eindeloze circuits zijn in principe hetzelfde als computers. Waar
hersenen zeer sterk in zijn, is het maken van verbindingen. Daarin zouden ze wel eens sneller en
complexer kunnen zijn dan computers. De flexibiliteit en dynamiek van de hersenen zijn zeer groot.
Delen van hersenfuncties kunnen misschien wel overgenomen worden, maar het functioneren van
onze hersenen blijft toch nog een mysterie (Witteman en Evenblij, 2001).
Opvallend in al dit soort van ontwikkelingen in onderzoek, naar de oorzaak en aanpak van de ziekte
van Alzheimer is, dat psychologische en psychosociale factoren volledig buiten beschouwing worden
gelaten. Zelfs als er genetische defecten gevonden worden die het ontstaan van de ziekte zouden
verklaren, dan nog is de expressie ervan een wisselwerking met de omgevingsinvloeden. Wij zijn als
mens geen genotype, maar een fenotype. Ik blijf ervan overtuigd dat dementie een psychosomatisch
ziekte is; een zeer gecompliceerd ziektebeeld, dat wel. Nergens is de interactie tussen lichaam en
psychè zo duidelijk, zo intensief, maar ook zo complex als in de hersenen.
Al bij al zijn de mogelijkheden tot genezing van de ziekte van Alzheimer nog niet voorhanden. Liggen
ze misschien in de nabije toekomst in het verschiet? In elk geval is er nog veel onderzoek te verrichten
en zullen de ethische aspecten nadrukkelijker onderzocht moeten worden. Een meer symptomatische
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behandeling, gericht op vermindering van de cognitieve symptomen, lijkt meer binnen handbereik.
Dit houdt tevens in dat een meer humane, dit wil zeggen een meer belevingsgerichte begeleiding en
ondersteuning, meer dan ooit noodzakelijk is.
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Hoofdstuk 2:
DE BELEVINGSWERELD VAN DEMENTE MENSEN

2.1. Het model: angst als basisgevoel.

De laatste twee decennia is de aandacht in de zorgverlening aan demente mensen verschoven van
aandacht voor de ziekte, naar aandacht voor de patiënt en zijn beleving. In ‘Dement worden: een
kindertijd in beeld’ heb ik de eerste aanzetten gegeven voor belevingsgerichte begeleiding van
demente mensen (Verdult, 1993). Droës (1998) heeft belevingsgerichte zorg (emotion-oriented care)
als volgt omschreven: zorg die gericht is op het emotioneel en sociaal functioneren en uiteindelijk op
de kwaliteit van leven van mensen met dementie, door hen te ondersteunen in het omgaan met de
cognitieve, emotionele en sociale consequenties van de ziekte, en door aan te sluiten bij de individuele
functionele mogelijkheden en de subjectieve ervaring van de persoon in kwestie. Droës vertrekt
vanuit het adaptatie-coping model, waarin de nadruk ligt op de consequenties van het
dementeringsproces. Dementeren brengt stress met zich mee, waaraan demente mensen zich moeten
aanpassen. Mij lijkt het wezenlijker om niet stress, maar angst als kern van de beleving van demente
mensen te stellen. Stress verwijst veel meer naar een gevoel van onbehagen als we iets niet kunnen.
Angst daarentegen, - en misschien moeten we in het geval van dementie wel spreken over existentiële
angst,- grijpt veel dieper aan en verwijst naar het uiteen vallen van de hele persoon. In wezen gaat het
bij de aftakeling van demente mensen niet om de aftakeling van wat ze kunnen, maar om de
aftakeling van wie ze zijn (geweest). Reeds in de inleiding heb ik gepleit voor een verdere verdieping
van belevingsgerichte begeleiding. Dit impliceert voor mij eerst en vooral de herkenning en de
erkenning van angst als basisgevoel van demente mensen. Gelukkig vindt deze erkenning steeds meer
plaats, zelfs in medische kringen (zie Godderis in Van Keymeulen, 2002). Finnema (2000) heeft in haar
dissertatie geprobeerd een wetenschappelijke onderbouwing te geven aan belevingsgerichte zorg. Zij
heeft onderzoek gedaan naar het effect van een geïntegreerde belevingsgerichte zorg op het
welbevinden van demente mensen. De term ‘geïntegreerd’ verwijst bij haar naar het gebruik van
verschillende benaderingswijzen, zoals validation, snoezelen, reminiscentie en PDL. Er werden
bescheiden positieve resultaten gevonden: bewoners waren emotioneel evenwichtiger en er werd een
geringere toename vastgesteld in ontevredenheid met de huidige situatie. Dat de resultaten van een
belevingsgerichte aanpak tegen vielen en niet tot een spectaculaire verbetering in beleving leidde,
stelde mij teleur maar verbaasde mij tegelijkertijd niet. Het is altijd al moeilijk gebleken om
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belevingsaspecten in wetenschappelijk onderzoek te vatten. Beleving is subtiel, momentaan, en soms
alleen innerlijk waarneembaar door de betrokkene zelf. Verschuivingen in beleving zijn dus moeilijk
te vatten. Maar wezenlijk is mijn kritiek op de gebruikte invulling van belevingsgerichte zorg. In
enkele dagen zou deze zorg ‘aan te leren’ en toe te passen zijn, en zou ze effectief zijn als men maar de
juiste methode op het juiste moment gebruikte. Integratie van methodes heet dit dan. Reeds eerder
heb ik gewezen op het gevaar van vervlakking, die uiteraard leidt tot slechts magere resultaten in zijn
effect op demente mensen.
In § 1.1 heb ik aangegeven dat ik opteer voor een persoonsgerichte invulling van belevingsgerichte
begeleiding. Dement worden is verlies van autonomie en verlies van identiteit. Zowel het verlies van
autonomie als het verlies van identiteit, leidt tot een basisgevoel van angst. Dit zijn psychologische
‘wetten’. De kern van ons mens-zijn bestaat eruit dat wij een eigen autonomie en een eigen identiteit
opbouwen, en dit in wisselwerking en verbondenheid met belangrijke anderen in ons leven (Van
Kalmthout, 1997). Dreigt deze kern verloren te gaan, dan is dat een aantasting van onze integriteit en
dit leidt altijd tot een gevoel van bedreiging, tot ontreddering, tot angst. Dementie is een proces van
desintegratie, van uit elkaar vallen van de persoonlijkheid. De cognitieve veranderingen die demente
mensen moeten ondergaan leiden tot een verminderde organisatie in het eigen functioneren en tot een
verminderde realiteitstoetsing met de omgeving. De samenhang en continuïteit in onze
persoonlijkheid wordt gewaarborgd door ego-functies. De essentiële taak van het ego is: het
integreren en coördineren van de persoonlijkheid in haar handelingen en in haar compromissen
tussen de eisen van de omgeving, de eigen behoeften, en de heersende normen en idealen. Het ego
staat voor observatie en registratie van deze eisen, zowel vanuit de omgeving als vanuit zichzelf.
Kunnen beleven van wat er zich op dit moment afspeelt, veronderstelt een sterke ego-functie. Mensen
met een sterke persoonlijkheid kunnen in de realiteit leven en eventuele pijnlijke ervaringen goed
verwerken; gevoelens kunnen toegelaten worden en leiden tot verrijking. Mensen met zwakke egofuncties zullen defensiever zijn, nieuwe ervaringen afweren en zich vastklampen aan rigide patronen
en denkbeelden. Emoties zijn voor hen altijd bedreigend. Bij demente mensen verzwakken de egofuncties. Het uiteenvallen van de egostructuur leidt tot meer regressief, primitief of kinderlijk gedrag,
waarin emotionele uitbarstingen minder gecontroleerd kunnen worden. Het leidt ook tot het
wegvallen van afweermechanismen, waardoor (oude) angsten meer naar boven kunnen komen en
demente mensen kunnen overspoelen. Onbewuste ervaringen kunnen zich opdringen (Hagberg, 1997;
Verdult, 1997). Als gevolg van deze desintegratie van de persoonlijkheid treedt voor de demente mens
zelf ook onherkenbaar en onvoorspelbaar gedrag op. Deze ervaring op zichzelf ondermijnt de eigen
identiteit verder, en zo ontstaat een neerwaartse spiraal.

35

Door het uit elkaar vallen van de persoonlijkheid wordt de relatie van het individu met zijn sociale
omgeving ook ernstig verstoord. Door zijn verminderde ego-functies kan hij niet meer adequaat
reageren op nieuwe ervaringen. De eigen sterkte gaat verloren. Demente mensen komen steeds meer
in een wereld terecht die door hen als onsamenhangend en chaotisch ervaren wordt. Het is niet zo
verwonderlijk dat zij zich van deze wereld moeten afkeren. Dat is geen keuze, maar een
overlevingsstrategie. Dit verlies aan verbondenheid versterkt het isolement en daarmee de basisangst.

Ik kan mij vinden in het pleidooi van Tom Kitwood 51997) voor een ‘nieuw humanisme in de
zorgverlening aan demente mensen. Hij baseert zich op de filosoof Martin Buber. Buber’s bekendste
slogan was: ‘Echt leven is ontmoeten’. Zorgverlening, in zijn ruimste betekenis, is ‘ontmoeten’. Zorg
houdt altijd zorg voor de ander in. Zorgen betekent de ander waarderen voor wie hij is, erkennen wat
hij doet, zijn unieke kwaliteiten en noden respecteren, hem beschermen tegen pijn en gevaar, en
vooral, bedachtzame en betrokken acties ondernemen welke het persoonlijk ‘zijn’ van de ander voedt.
Ontmoeten wordt geassocieerd met: bewustzijn van de ander, openstaan voor de ander, aanwezig zijn
bij de ander. (Kitwood, 1997). Ikzelf heb ‘ontmoeten’ van demente mensen beschreven in termen van
‘adoptie’ (Verdult, 1989). Adopteren is de ander in je eigen wereld toelaten en er een gevoelsmatige
band mee aangaan. Als we aannemen dat demente mensen steeds kwetsbaarder worden en dat ze
steeds meer in hun kindertijd terechtkomen als gevolg van retrogenese, dan zou de zorgverlener in
zijn ‘ontmoetingen’ steeds meer de rol van ‘moederfiguur’ op zich moeten nemen. Deze moederfiguur
heeft dan de kenmerken van een veilige hechtingsfiguur, dat wil zeggen, dat deze beschikbaar,
sensitief en responsief is. Deze zorgverlener biedt veiligheid en bescherming (Verdult, 1993, 1997). In
de persoonsgerichte invulling van belevingsgerichte begeleiding staat ‘ontmoeten’ centraal, en het
doel van deze ‘ontmoetingen’ is, het welbevinden van de demente mens bevorderen of
instandhouden, door veiligheid en bescherming te bieden. Dit houdt ook in dat de ander, in casu de
dementerende mens, niet tot object gemaakt mag worden. Zijn autonomie (of dat wat er van rest) en
zijn identiteit (of dat wat er van rest) dienen gerespecteerd te worden. Respect is: de ander in zijn
anders-zijn laten zijn, hoe anders dit anders-zijn ook moge zijn.
Wat demente mensen nodig hebben is geen medisch model dat vooral naar de ziekte kijkt, geen
gevolgen model dat vooral aandacht besteedt aan de handicaps ten gevolge van de ziekte, maar een
diepgaand psycho-dynamisch model, dat de emotionele pijn van de demente mens erkent. Vandaar
dat ik op grond van bovenstaande overwegingen de persoonsgerichte belevingsgerichte begeleiding
(experiential counseling) zou willen omschrijven als: de psychologische begeleiding van
dementerende mensen die gericht is op het verminderen of hanteerbaar houden van de angst die

36

demente mensen dreigt te overspoelen. Daardoor kan hun welbevinden worden gehandhaafd of
onwelbevinden worden verminderd, en dit door in ‘ontmoetingen’ met hen te streven naar het
behoud van autonomie en identiteit, én door hun toenemende desintegratie op te vangen in een
veiligheid- en beschermingbiedende relatie. Hierin staat het bieden van ‘containment’ centraal.
In de volgende drie paragrafen wil ik de hoofdfactoren van dit persoonsgerichte belevingsgerichte
model verder toelichten. Aangezien het uit elkaar vallen van de persoonlijkheid centraal staat,
impliceert een dergelijke invulling van belevingsgerichte begeleiding altijd een individuele
benadering. Vandaar dat in § 2.4 de factor persoonlijkheid wordt uitgewerkt.

2.2 Hoofdfactoren in de belevingswereld.

Dementerende mensen zijn lijdende mensen. Ze lijden onder hun aftakelingsproces, onder het verlies
van hun autonomie en hun identiteit; ze lijden onder het verlies van hun lichamelijke en psychische
mogelijkheden. Dementeren is psychisch lijden. Binnen de belevingsgerichte begeleiding worden, in de
innerlijke gevoelswereld van demente mensen een drietal factoren onderscheiden: de beleving van het
dement worden, de omkering van de levensloop en de invloed van de institutionalisering. Ik vertrek
daarbij van drie stellingen:
- dementerende mensen ervaren hun achteruitgang en lijden daaronder (besef context),
- dementerende mensen gaan steeds meer en steeds verder in hun verleden leven, (retrogenese) én
- dementerende mensen ervaren hun verblijf in een instelling als belastend (hospitalisatiesyndroom).
Tot op dit moment zijn dit veronderstellingen. Dit wil niet zeggen dat ze niet waar zijn, maar wel dat ze,
in wetenschappelijke zin, niet bewezen zijn. Binnen de belevingsgerichte begeleiding wordt van de
juistheid van deze veronderstellingen uitgegaan totdat het tegendeel wordt bewezen (Verdult, 1993).
Bovendien lijkt de praktijk een bevestiging te geven van hun juistheid, als er tenminste met een zekere
openheid en diepgang wordt gekeken naar de belevingswereld van demente mensen. Er is echter nog
een vierde factor: de persoonlijkheid en de levensloop van de dementerende mens. Ik sluit mij aan bij het
idee dat geriatrische zorg per definitie biografische zorg is. Met andere woorden: in de (emotionele)
problematiek van (demente) mensen speelt de levensloop zo’n belangrijke rol dat begeleiding altijd moet
vertrekken vanuit deze levensloop. Oudere mensen hebben meer verleden dan toekomst, en hun
persoonlijke levensverhaal geeft richting aan hun actueel beleven en gedrag (Verdult, 1986, 1989). De
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persoonlijkheid, welke in mijn opvattingen wordt gevormd door ervaringen in de levensgeschiedenis,
geeft richting aan het beleven van het dement worden, aan het herbeleven van het verleden, en aan de
reactie op institutionalisering.
Doordat de persoonlijkheid uit elkaar valt, krijgen verborgen aspecten meer vrij spel. De invloed van het
onbewuste en van impliciete ervaringen wordt groter naarmate de mens meer dement wordt.
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De omkering van de levensloop

Institutionalisering

Fig. 2.1 De vier hoofdfactoren van de belevingsgerichte begeleiding.

Deze vier hoofdfactoren in de belevingswereld van demente mensen vormen de meta-theorie van
belevingsgerichte begeleiding. Met deze vier factoren in het achterhoofd kan de zorgverlener zich een
beeld vormen van het functioneren van de dementerende mens. Hij stelt zich vier hoofdvragen: hoe
ervaart deze demente mens zijn achteruitgang in dit stadium van zijn dementeringsproces; herbeleeft hij
het verleden, en welke aspecten uit het verleden worden herbeleefd; hoe ervaart de betrokkene zijn
verblijf in de instelling; en tenslotte: hoe speelt zijn persoonlijkheid door in het dementeringsproces?
Indien de zorgverlener antwoorden kan geven op deze vier centrale vragen, dan heeft hij een goed beeld
van de actuele belevingswereld van deze dementerende man of vrouw. Dit leidt tot wat kan worden
genoemd: een belevingsdiagnose (Grypdonck en Verdult, 1992; Verdult en Grypdonck, 1992). Dit is een
verzameling van samenhangende veronderstellingen over de actuele innerlijke wereld van de
dementerende mens, welke richting geeft aan het belevingsgericht begeleiden. De belevingsdiagnose
moet als volgt worden gezien: het is een voorlopige uitspaak die kan veranderen met het verdere
verloop van het dementeringsproces; het is altijd een veronderstelling over de innerlijke wereld omdat
absolute toegang onmogelijk is; en het is altijd een geïndividualiseerde uitspraak.
Op de belevingsdiagnose volgt de basisstrategie van interactie. Deze basisstrategie is geen absoluut
voorschrift aan de zorgverlener, maar geeft eerder de richting aan waarin hij zich dient open te stellen
voor de dementerende mens. Door zijn basisstrategieën van interactie zet de zorgverlener zijn
belevingsdiagnose om in concrete stappen in de begeleiding. Deze strategieën houden een doelgerichte
interactie of wisselwerking met de dementerende mens in. Een dergelijke strategie zal altijd aangeven
hoe de communicatie en het contact tussen de dementerende mens en de zorgverlener wordt
ingekleurd. De strategie geeft de richting; de individuele zorgverlener geeft er zijn eigen invulling aan,
vanuit zijn persoonlijkheid en vanuit zijn specifieke deskundigheid. Deze vastgelegde strategie vormt de
basis voor elke begeleiding vanuit de verschillende disciplines; hij geeft richting aan het disciplinair
handelen.
Belevingsgericht begeleiden richt zich niet op (storend) gedrag, maar op de emotionele betekenis van dat
gedrag. Deze benadering richt zich op de persoon als geheel en legt een verband tussen heden en
verleden. Om goed met een demente mens te kunnen omgaan probeert de zorgverlener te achterhalen
wat deze persoon op dit moment denkt en voelt. Daarmee vereist belevingsgerichte begeleiding per
definitie een individuele aanpak (Bosscher en Goedhart, 1996). Ondanks het feit dat persoonlijkheid en
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levensloop van de dementerende mens een belangrijke rol spelen in hun belevingswereld, zijn er toch in
deze individuele belevingswerelden van dementerende mensen een aantal gemeenschappelijke factoren
te ontdekken. Over deze gemeenschappelijke kenmerken en processen gaat de meta-theorie van de
belevingsgerichte begeleiding. In het navolgende wordt een samenvatting gegeven van de specifieke
meta-theorie van deze vorm van begeleiding (Verdult, 1993; 1993a; 1993b; 1994; 1997).

De beleving van dement worden.
Dementerende mensen ervaren hun achteruitgang. Miesen heeft dit de besef-context genoemd (in
Miesen en Jones, 1997). Dit houdt in dat de demente mens zich bewust is ‘dat er iets niet in orde is’.
Dit besef bevat zowel cognitieve als affectieve aspecten. Er bestaat ondertussen steeds meer erkenning
voor het lijden van demente mensen. De tijd van jarenlange miskenning van de pijn van het dement
zijn lijkt definitief achter de rug. Zeker in het beginstadium van het dementeringsproces kan een
demente mens vrij nauwkeurig aangeven wat zijn moeilijkheden en zijn beperkingen zijn. Uiteraard
zal hij daarvoor geen diagnostische termen gebruiken, maar vanuit zijn dagelijkse ervaringen kan hij
wel beschrijven wat dement worden voor hem betekent. In een meer gevorderd stadium zullen
affectieve aspecten meer de overhand krijgen. Het inzicht verdwijnt, maar een aanvoelen van de
verdergaande achteruitgang blijft bestaan. Zo wordt de basisangst ervaren zonder dat ze precies
benoemd en geplaatst kan worden. In de beleving van het dement worden zijn een drietal fasen te
onderkennen.
De eerste fase van het dement worden wordt gekenmerkt door bedreiging. Dit is de fase van het
‘bedreigde ik’. Bedreiging is een angstig gevoel dat hoort bij een onzekere toekomst: wat is er aan de
hand en wat staat er mij te wachten? Aanvankelijk heeft de dementerende mens de neiging om de
eerste verschijnselen te verbergen. Hij kan façade-gedrag vertonen om zijn falen te camoufleren. Het is
een periode waarin smoesjes, uitvluchten en rationalisaties de onzekerheid en het toenemende falen
moeten verbergen. Op deze manier tracht de dementerende mens zijn twijfels en zijn vertwijfeling het
hoofd te bieden. Het is een vorm van vermijden, die hij niet onbeperkt kan blijven doorzetten, omdat
de verliezen zich steeds meer aan hem opdringen. Demente mensen moeten een opeenstapeling van
verlieservaringen doormaken: lichamelijke, persoonlijke en sociale verliezen. Op lichamelijk vlak
wordt een beginnend demente mens voor de eerste ervaring gesteld dat hij zijn lichaam steeds minder
goed kan sturen; hij verliest er de greep op. Hij kan zich moeilijker aankleden, het coördineren van
handelingen hapert soms of hij merkt dat hij in alles trager wordt. Op sociaal vlak merkt de demente
mens dat hij niet meer goed mee kan in groepsgesprekken; hij kan het gevoel krijgen niet meer mee te
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tellen. Hij ervaart ook dat hij vanuit zichzelf steeds minder in staat is om gesprekken te onderhouden,
waardoor contacten vervlakken. Op persoonlijk vlak ervaart hij de eerste signalen van zijn
veranderende persoonlijkheid; hij kan zichzelf soms niet herkennen in zijn gedrag. Hij ervaart ook zijn
cognitieve achteruitgang. Al deze verlieservaringen kunnen samengevat worden als: de demente
mens verliest zichzelf. Het zijn de eerste signalen van het beginnend autonomie- en identiteitsverlies.
Bij verlies hoort rouw. Dementerende mensen rouwen om dat wat ze verliezen, en om dat wat ze nog
gaan verliezen. Na een eerste periode, in de fase van het ‘bedreigde ik’, waarin het ontkennen in de
beleving op de voorgrond staat, volgt een periode van de specifieke rouwreactie; er komt verdriet,
opstandigheid en schuldgevoel. Dit zijn natuurlijke reacties. De intensiteit hangt af van de mate
waarin de verliezen optreden, en van de mate waarin deze verliezen door de dementerende mens
worden ervaren. Het centrale belevingskenmerk van de fase van het ‘bedreigde ik’ is: het heen en
weer slingeren tussen ontkennen en toelaten; de basisstrategie van interactie is: steun bieden. De
empathische zorgverlener biedt steun, door actief te luisteren naar en te reageren op de gevoelens van
verdriet. Door op deze gevoelens in te spelen biedt hij de ‘bedreigde’ demente mens de kans om zijn
twijfels en zijn verdriet te uiten. Als hoofdregel geldt daarbij: gevoelens die met iemand gedeeld
kunnen worden lossen zich makkelijker op, terwijl gevoelens die ingehouden moeten worden zich
versterken of vervormen. Het is in het belang van het subjectief welbevinden van dementerende
mensen dat zij de kans krijgen om hun pijnlijke gevoelens met een begrijpende zorgverlener te delen.
Steun bieden bij pijnlijke gevoelens is de eerste basisstrategie van interactie in belevingsgerichte
begeleiding (Verdult, 1996).
Geleidelijk evolueert de demente mens in de richting van het ‘verdwaalde ik’. De autonomie en het
identiteitsverlies nemen grotere vormen aan, en de groeiende angst komt steeds meer op de
voorgrond te staan in zijn beleving. Paniek en ontreddering kunnen nu makkelijk toeslaan. Het verlies
aan autonomie wordt gevoed door controleverlies. Controleverlies duidt op het proces van verlies van
greep op het eigen functioneren en op de omgeving. Tot een goed oordeel komen wordt een opgave.
Ook het correct inschatten van situaties of gebeurtenissen wordt moeilijker. De gevorderd demente
mens begrijpt zijn omgeving niet goed meer en dat levert hem heel wat problemen op. Zijn
toenemende desoriëntatie maken dat hij geen houvast meer heeft aan herkenbare plaatsen of
personen; ook de tijdsbeleving geeft steeds minder houvast. De wereld wordt steeds chaotischer en de
greep op de omgeving vermindert. Dit controleverlies maakt dat een demente mens zich steeds
onveiliger gaat voelen in de wereld waarin hij leeft. De tweede aanleiding voor een toename van het
basisgevoel van angst is: het voortschrijdend identiteitsverlies. Dement worden is, door zijn
opeenstapeling van verlieservaringen met betrekking tot wezenlijke aspecten van het mens zijn, op te
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vatten als een proces van identiteitsverlies (Verdult, 1989). De demente mens merkt dat hij als persoon
verandert, dat zijn eigen gedrag voor hem onbegrijpelijk begint te worden, dat hij emoties ervaart die
hij daarvoor niet kende, dat hij geconfronteerd wordt met ervaringen uit een lang vervlogen verleden.
Anders gezegd: de ego-functies verzwakken en daardoor valt de persoonlijkheid steeds meer uit
elkaar. De demente mens wordt steeds meer geconfronteerd met onbewuste aspecten uit zijn
verleden. Wezenlijke aspecten van zijn persoon veranderen. Hij raakt ‘verdwaald’ in zijn eigen
levensgeschiedenis. Doordat voor hem heden en verleden steeds meer door elkaar gaan lopen, is het
moeilijk nog een adequaat beeld te vormen van zichzelf en van zijn eigen situatie. Door het oprollen
van zijn geheugen moet hij steeds meer toestaan dat grote delen van zijn persoonlijke geschiedenis
aan het verdwijnen zijn. De meest recente ervaringen uit zijn leven verdwijnen het eerst; de oudste
ervaringen blijven het langst bewaard. Hij merkt dat alleen flarden van herinneringen overblijven.
Zijn leven valt verder en verder uiteen. Angst, als gevolg van controleverlies en identiteitsverlies,
vraagt om houvast.
‘Verdwaalde’ demente mensen hebben nood aan houvast. Zij zoeken dit houvast bij personen, soms in
bepaalde situaties, soms door het stellen van bepaalde rituelen of het zoeken via voorwerpen. Als
dementerende mensen in deze fase zelf houvast vinden, dan moet de belevingsgerichte zorgverlener
deze laten bestaan. Vinden zij zelf geen houvast, dan probeert de zorgverlener op de vier genoemde
gebieden houvast te creëren. Personen die houvast bieden, - de zorgverlener zelf , medebewoners of
de familie-, zijn belangrijker dan situaties. Situaties kunnen houvast bieden als deze structurerend
werken. Externe vormstructuren maken de wereld herkenbaarder. Door het gebruik van
symboolstructuren kunnen herkenbare betekenissen worden duidelijk gemaakt, terwijl normatieve
structuren duidelijk maken wat kan en niet kan. Tenslotte maken zakelijke structuren duidelijk welke
samenhang in de omgeving bestaat. Dit structureren is geen realiteitsoriënteren. Het is de
zorgverlener die de structuur aanbrengt, en wel op een zodanige manier dat deze aansluit bij de
belevingswereld van de dementerende mens. Het gaat dus niet om het aanbieden van informatie die
de demente mens dan moet leren gebruiken, maar wel om het zoveel mogelijk laten aansluiten van de
dagelijkse situaties bij de innerlijke ervaringswereld van de dementerende. Niet dé realiteit, maar het
intern referentiekader van de bewoner vormt het referentiepunt. Het structureren van de
leefomgeving kan ook door middel van rituelen. Een ritueel is een herkenbaar patroon van
gedragingen, dat voor de demente mens als vanzelfsprekend bij een bepaalde situatie hoort.
Dergelijke rituelen hoeven niet te bestaan uit logische gedragingen. Dat wat betekenis heeft binnen de
leefwereld van de dementerende mens, is voor hem ‘logisch’. Het heeft een innerlijke ‘gevoelslogica’.
Ook in voorwerpen kan een houvast gevonden worden, waarbij opnieuw geldt, dat dergelijke
objecten een emotionele betekenis hebben die past bij de belevingswereld van dat moment. Houvast
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bieden is de tweede basisstrategie van interactie en is vooral van belang voor ‘verdwaalde’ demente
mensen.
In het laatste stadium van het dementeringsproces komen dementerende mensen steeds meer in een
geïsoleerd bestaan terecht. Naarmate het dementeringsproces vordert, lijken demente mensen steeds
meer in een eigen wereld te leven, waarbij die wereld steeds minder een 'gedeelde’ wereld is. Dit
wordt de fase van het 'verzonken ik' genoemd. Het in zichzelf opgesloten zitten is een vorm van
isolement, waarbij de demente mens afgesneden raakt van zichzelf en van de omgeving. De beleving
van tijd, ruimte en het eigen lichaam is er waarschijnlijk niet meer. De zelfherkenning is weggevallen
en de zelfervaring zeer beperkt geworden. Deze demente mens ‘weet’ niets meer van zichzelf. Af en
toe doet hij nog ‘vage’ indrukken op ‘over’ zichzelf als persoon. Hij raakt door zijn verdergaand
identiteitsverlies vervreemd van zichzelf. Ook de taal verliest zijn betekenis. Het contact met de
omgeving wordt steeds minder geïnspireerd door een wederzijds engagement in de communicatie.
De externe dialogen van ernstig demente mensen zijn niet meer gericht op contact met de
buitenwereld, maar zijn nog uitsluitend een uitdrukking van een eigen, ongrijpbare innerlijke wereld.
De buitenwereld verdwijnt steeds meer voor de dementerende mens en wordt vervangen door een
innerlijke wereld van vage, fragmentarische indrukken en herbelevingen. Deze demente mensen
lijken meer en meer

'naar binnen' te gaan leven. De ernstig demente mensen ervaren op een

primitieve wijze, waarbij de zintuiglijke en motorische indrukken nog slechts verwerkt kunnen
worden tot een vaag besef van zichzelf en de wereld. De beleving in dit stadium kan beschreven
worden als de prototaxische ervaringswijze (Chapman en Chapman,1980). Dit is een ervaringswijze
waarin er geen besef van tijd en van ruimte bestaat, waarin er geen ervaring is van zichzelf als te
onderscheiden van de omgeving. Het is een ervaringswijze waarin er geen besef bestaat van
verbondenheid met dingen of met mensen; niets heeft nog een duidelijke afscheiding of een duidelijk
verband. In deze bestaanswijze worden lichamelijke sensaties noch op enige manier verbonden met
een gevoel, noch worden ze gesymboliseerd. Gescheiden ervaringen worden niet als zodanig beleefd.
Alles wat op hen afkomt is vaag en ogenschijnlijk zonder patroon. Daarmee wordt het eindstadium
van het dementeringsproces gekenmerkt door een volledig isolement; waarbij dat isolement wordt
opgevat als het ontbreken van een gesymboliseerde wisselwerking met zichzelf en met de omgeving.
Omdat de demente mens in dit stadium worstelt met een fundamenteel probleem, namelijk contact
met iemand willen hebben maar er zelf geen vorm aan kan geven, moet de empathische zorgverlener
contact aanbieden. Dit contact moet nabijheid inhouden (Verdult, 1997). Vaak zonder woorden moet
de zorgverlener proberen de muur van het isolement te slechten, zonder daarbij de emotionele
veiligheid uit het oog te verliezen. Daarmee is contact maken de derde basisstrategie in
belevingsgerichte begeleiding.
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Retrogenese: de omkering van de levensloop.
De tweede factor in de belevingswereld van dementerende mensen is: de omkering van de
levensloop.
Niet alleen binnen de belevingsgerichte begeleiding wordt de ‘omkerings-thesis’ gebruikt om het
dementeringsproces te beschrijven en te verklaren. De Amerikaan Reisberg beschrijft het
dementeringsproces in zeven stadia, waarbij elk stadium wordt afgezet tegen de leeftijd van aanleren
(Reisberg en anderen, 1984; Geelen en Van Gennep, 1994; Buyssen, 2001 b ). Volgens hem nemen
cognitieve, handelings- en motorische vaardigheden bij dementie af, in de omgekeerde volgorde van
de kinderlijke ontwikkeling. Dit proces noemt hij retrogenese. Het eindstadium van het
dementeringsproces beschrijft hij als zeer ernstige cognitieve achteruitgang. Het vermogen tot spreken
en motorisch handelen komt overeen met de mogelijkheden die een kind van 1 maand tot 2 jaar heeft.
Reisbergs beschrijving van de motorische aftakeling vertoont veel overeenkomst met het model van
motorische achteruitgang van Souren en Franssen (1993). In de ontwikkeling van motorische
vaardigheden is een min of meer vast patroon te onderscheiden (Bilo e.a., 1996). Sterk vereenvoudigd
gesteld is er een rangorde van steeds meer gecompliceerde bewegingen: van reflexmatige handeling
tot de bewust gewilde bewegingen, welke doelgericht en doelbewust zijn. Wat er bij de lijder aan de
ziekte van Alzheimer verloren gaat is het bewegingsprogramma, dat wil zeggen, het geheel van
doelgerichte en geplande bewegingsactiviteiten. Het bewegingsapparaat wordt steeds meer
losgekoppeld van de verstandelijke functies. Daardoor wordt het bewegingsapparaat door een steeds
eenvoudiger programma geïnstrueerd (Souren en Franssen, 1993). Demente mensen gaan dus steeds
meer functioneren op een ‘kinderlijk’ niveau Er bestaat ook heel wat wetenschappelijk bewijs voor de
‘omkeringstesis’. Zelfzorg activiteiten gaan in de omgekeerde volgorde verloren zoals we ze ooit als
kind aangeleerd hebben (Reisberg e.a., 1986; Souren en Franssen, 1993). Ook de verstandelijke
vermogens gaan in omgekeerde volgorde van de ontwikkeling achteruit (Sclan e.a., 1990). Buyssen
(2001 b) verwijst ook naar onderzoek van Braak en Braak (1996) waarin werd aangetoond dat de
afbraak van de myelinebanen in de hersenen bij de ziekte van Alzheimer het eerst verdwijnen, terwijl
ze in onze ontwikkeling het laatst worden aangelegd. Onderzoek van Cinoi e.a. (1992) toonde dan
weer aan dat de afname van EEG-activiteit een spiegeling is van de normale toename die bij een
groeiend kind optreedt.
We kunnen het model van retrogenese, volgens mij, ook toepassen op het aftakelen van het episodisch
geheugen (Verdult, 1993; Buyssen, 2001 b). Daarbij moeten we dan wel een onderscheid maken tussen
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reminiscentie (fase van het ‘bedreigde ik’) en herbeleven (fase van het ‘verdwaalde’ en ‘verzonken ik’).
Een beginnend demente mens kan herinneringen ophalen, zolang zijn langetermijngeheugen nog
redelijk goed intact is. Een ‘bedreigd’ dementerende persoon herinnert zich zijn verleden. Al zijn
ervaringen vormen herinneringen, waarvan hij zich natuurlijk niet aanhoudend bewust is. Bij
herinneringen wordt vaak uitsluitend gedacht aan gebeurtenissen uit het verleden die in grote lijnen
naverteld kunnen worden. Ook onbewuste ervaringen worden in ons geheugen bewaard. Al deze
indrukken zijn onderdeel van het inwendig 'weten', het impliciete en expliciete geheugen (Schacter,
1997). De mens wordt in zijn actueel functioneren beïnvloed door zijn verleden. Iedereen is continu
bezig met dat verleden. Iedere nieuwe gebeurtenis wordt gerelateerd aan eerdere ervaringen, en zo
wordt het geheugen voortdurend gereconstrueerd. Nieuwe ervaringen veranderen het perspectief op
vroegere ervaringen, plaatsen ze in een nieuw daglicht. Door het ophalen van herinneringen kan de
mens in contact zijn met het verleden. In dromen kunnen flarden van oude beelden uit een zeer ver
verleden voor de geest komen. Ervaringen uit het verleden hebben een betekenis in het hier-en-nu.
(Stroecken, 2001). Zo vormen onze levensloopervaringen een actueel verleden. Belangrijk daarbij is,
dat niet alleen de gebeurtenissen op zichzelf geregistreerd zijn, maar tevens de gevoelens die
verbonden waren met die gebeurtenissen. Zoals we reeds zagen vormt ons geheugen niet louter een
chronologische weerslag van ons leven, maar vindt er ook een thematische ordening plaats, op grond
van de emotionele betekenis die ervaringen voor ons hebben. Ervaringen, en vooral vroege en
ingrijpende ervaringen, worden in 'totale beelden' opgeslagen in ons (impliciete) geheugen. De
gebeurtenis op zichzelf, de sfeer waarin deze optrad, de gevoelens die erbij hoorden, zijn
onverbrekelijk met elkaar verbonden in de hersenen. Ervaringen uit het verleden en de daaraan
verbonden gevoelens kunnen in het heden gereproduceerd worden, precies zo levendig als toen ze
plaatsvonden. Ze kunnen niet alleen voor de geest geroepen worden, maar tevens opnieuw worden
beleefd. Het hierboven beschreven proces wordt ook wel reminiscentie genoemd. De vierde
basisstrategie van interactie is het meegaan in de herinnering en de betekenis hiervan achterhalen.
Voor beginnend demente mensen is het van belang zorgverleners te ontmoeten die de herinneringen
aan of uit hun verleden niet bagatelliseren of tot ‘verhaaltjes’ terugbrengen, maar die de essentie eruit
kunnen halen.
Naarmate het dementeringsproces vordert treedt er echter een kwalitatieve verschuiving op, met
betrekking tot de verhouding tot het verleden. In het proces van omkering van de levensloop treedt
een verschuiving op van herinneren naar herbeleven, van leven mét het verleden naar leven in het
verleden. Het verleden wordt meer en meer heden. Er begint regressie op te treden; steeds oudere
ervaringen worden herbeleefd. De gevorderd demente mens herinnert zich zijn verleden niet; hij
herbeleeft gebeurtenissen en ervaringen uit zijn verleden, en hij gaat zich er ook naar gedragen.
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Herbeleven is wezenlijk iets anders dan herinneren. Dit onderscheid is een van de essentiële aspecten
van de eigen en specifieke meta-theorie van de belevingsgerichte begeleiding (Verdult, 1993; 1993a;
1993b). Niet-demente en beginnend dementerende mensen kunnen herinneringen ophalen. Ze kunnen
terug kijken op het verleden en zich daarbij mensen, gebeurtenissen of situaties voor de geest halen.
Wezenlijk is dat, wanneer iemand herinneringen ophaalt, hij zich goed realiseert dat het over een
(on)voltooid verleden tijd gaat. Hij neemt het verleden niet voor heden. De afstand tussen heden en
verleden blijft bewaard bij het terugkijken op vroegere ervaringen. Bij herbeleven verschuift dit
perspectief wel degelijk. Een gevorderd en ernstig dementerende mens die herbeleeft gaat de actuele
realiteit zo inkleuren vanuit het verleden, dat het verleden heden wordt. Er vindt een vermenging
plaats van aspecten uit het heden, die emotioneel gekoppeld worden aan ervaringen uit het verleden,
welke dan op de voorgrond komen te staan in de beleving. Het gedrag dat hieruit voortkomt is
uiteraard niet identiek hetzelfde als dat in het verleden, maar de emotionele motieven van het gedrag
zijn dat wel.
De vraag die nu rijst is: welke, bewuste of onbewuste ervaringen uit het verleden van een
dementerende mens komen terug tot leven? Met andere woorden, is het te voorspellen naar welke
ervaringen dementerende mensen overwegend terugkeren? Uiteraard kan niet precies voorspeld
worden welke concrete ervaringen sterk herbeleefd gaan worden. Wel kan een rode draad
aangegeven worden. Als het gaat om ervaringen uit het expliciete geheugen, dan gaat het veelal om
ervaringen die een grote betekenis gehad hebben in het leven van de betrokkene. Het proces van
omkering van de levensloop, wat in de fase van het ‘verdwaalde ik’ aanvangt, begint aanvankelijk
met de herbeleving van eerder minder diepgaande ervaringen. In deze beginfase van het herbeleven
lijkt mij dat ‘oude rollen’ een hoofdrol spelen en dat hierin een chronologische aftakeling te zien is.
Steeds oudere ervaringen gaan een hoofdrol spelen. Op basis van de omkering van het
differentiatieprincipe, - d.w.z. eerdere ervaringen vormen de fundamenten voor latere ervaringen -,
kunnen we veronderstellen dat in de retrogenese demente mensen naar steeds diepere en steeds meer
betekenisvolle ervaringen teruggaan. Verder gaan demente mensen steeds meer terug in de tijd, maar
ook naar steeds betekenisvollere ervaringen uit hun leven. Zelfs hun kindertijd komt opnieuw in
beeld. Vaak terugkerende onbewuste ervaringen uit de kindertijd, kunnen ook in het
dementeringsproces herbeleefd en afgereageerd worden.
Aanvankelijk lijken dementerende mensen oude rollen terug op te pakken: een hoogbejaarde vrouw
wordt weer moeder voor haar opgroeiende kinderen; een demente man gaat weer naar zijn werk.
Vaak ervaren zij zichzelf tussen de 25 en 50 jaar oud. Als het dementeringsproces vordert lijken oude,
vaak ingrijpende ervaringen in hun beleving actief te worden. Dan lijkt de thematische ordening de
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chronologische aftakeling te domineren. Vooral de bijbehorende gevoelens komen in hun beleving op
de voorgrond te staan. Het is als het ware alsof een oude film uit het leven opnieuw wordt afgedraaid,
en dat demente mensen weer beleven wat ze toen beleefd hebben. Meer naar het eindstadium van het,
dementeringsproces lijken demente mensen terug te vallen op hun vroegkinderlijke ervaringswijze,
waarin zich thema's uit hun persoonlijkheidsontwikkeling herhalen. Zo kunnen

onvervulde

emotionele behoeften uit hun vroegste kindertijd alsnog naar vervulling zoeken. De tragiek van het
dementeringsproces is dat dit niet meer lukt. Samengevat: dement worden betekent dat de kindertijd
steeds meer in beeld komt.
De vijfde strategie van interactie is het ‘meegaan’ in de herbeleving. Realiteitsoriëntatie helpt niet
meer, ze verwart alleen maar. In discussies over retrogenese komt vaak de vraag naar voren hoe ver
demente mensen terug kunnen gaan in hun verleden. In principe is het antwoord: zo ver als hun
ervaringen reiken. Hoe ver reiken onze ervaringen dan? In de traditionele opvatting binnen de
psychologie is altijd gedacht dat het geheugen van kinderen begint op de leeftijd van twee à drie jaar,
als de eerste min of meer bewuste ervaringen in het expliciete episodisch geheugen worden
opgeslagen. Met de ontdekking van het geboortetrauma door Otto Rank in 1924 bleek dat het mogelijk
is om zelfs in een zeer gedetailleerde zin, de ervaring van het geboren worden te herbeleven
(Emerson, 1999). Waarschijnlijk zitten dergelijke ervaringen in het impliciete geheugen opgeslagen.
Met name de ‘impliciete relationele ervaringen’, zoals Stern (1998) deze noemt, lijken mij ook in het
dementeringsproces een rol te spelen. Wat een zeer ernstig ‘verzonken’ demente mens als foetus
ervaren heeft in relatie met het lichaam én de psychè van zijn moeder, kan volgens mij herbeleefd
worden (Verdult, 1997). De prenatale psychologie heeft de prenatale psychè ontdekt. De foetus is een
sensitief, actief en communicatief wezen, dat een vorm van bewustzijn heeft, kan dromen én kan leren
en onthouden (Verny en Kelly, 1981; Verny, 1996; Verdult, 1999; 2000). Zouden demente mensen ook
niet naar ervaringen uit hun prenataal leven kunnen terugkeren? We spreken soms over demente
mensen in foetale houding. Gaan zij ook terug naar foetale ervaringen? Volgens mij kunnen we deze
vragen bevestigend beantwoorden. Uiteraard keren niet alle demente mensen terug naar de
baarmoeder. De zeer ernstig demente mensen die dat wèl doen, moeten volgens mij opgevangen
worden in een ‘symbolische baarmoeder’. Dit is de zesde basisstrategie van interactie: het creëren van
een contactmilieu dat kenmerken vertoont van een baarmoeder: veilige grenzen, permanente
behoeftebevrediging, selectieve zintuiglijke prikkels, lichamelijk affectief contact, een veilige cocon
(Verdult, 1997). Misschien is het daarom niet zo verwonderlijk dat de pioniers van het snoezelen terug
gevallen zijn op zintuiglijke stimulatie en lichamelijk contact, als een manier om diepgestoorde
mentaal gehandicapten te bereiken. Dus is het ook een logische stap dat deze benaderingswijze is
overgenomen in het werken met ernstig dementerende mensen. De verklaring moet volgens mij
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gezocht worden in een intuïtief aanvoelen, dat dit dé manier is om mensen, die op een basaal niveau
functioneren, te benaderen. Immers, zintuiglijke waarneming en lichamelijk contact vormen de basis
van al onze ervaringen. Het zijn ook de eerste indrukken die we opdoen in ons prille bestaan. Zowel
in de baarmoeder als in de eerste levensmaanden leren wij onszelf en de wereld om ons heen
hoofdzakelijk kennen via zintuiglijke indrukken en lichamelijk contact. Vandaar dat het niet zo
vreemd is, dat voor de benadering van deze doelgroepen, de zintuigen en het lichaam in beeld zijn
gekomen.

Institutionalisering.
De derde factor in de belevingswereld van dementerende mensen heeft te maken met het opgenomen
worden en het opgenomen zijn in een instelling. Als een demente mens in een verzorgingsinstelling
wordt opgenomen, betekent dit vaak dat deze door een emotionele crisis gaat. Hij dreigt zijn toch al
wankel evenwicht verder te verliezen. Eerst en vooral moet hij een vertrouwde situatie verlaten. Hij
moet zich aanpassen aan een nieuwe situatie en heeft daartoe steeds minder mogelijkheden. Elke
verandering brengt voor demente mensen, zeker wanneer het dementeringsproces gevorderd is, een
periode van grote onzekerheid met zich mee. Een opname in een verzorgingsinstelling vergroot zijn
basisangst. Bovendien betekent de opname in een instelling ook verdere confrontatie met de eigen
achteruitgang; dit niet alleen omdat door de verdere achteruitgang de opname onafwendbaar is
geworden, maar ook doordat

hij een intense confrontatie doormaakt met andere dementerende

mensen.
Sinds Goffman (1968) zijn ideeën over ‘total institutions’ bekend maakte, weten we dat het langdurig
verblijf in een instelling negatieve effecten heeft op het functioneren van de patiënt. Goffman noemt
dat de ‘mortificatie van het individu’. Volgens Van den Heuvel (1977) kan het verpleeghuis (of het
RVT) gezien worden als een instelling met een hoge score op ‘total institution’. Verschillende auteurs
hebben reactiepatronen beschreven die te maken hebben met een langdurig verblijf in een instelling
(Van Eekelen,1977). Deze reactiepatronen worden samen het ‘hospitalisatiesyndroom’ genoemd. Dit
syndroom is het geheel van ongewenste verschijnselen dat bij langdurig gehospitaliseerden wordt
waargenomen. Bedoeld zijn vooral de neveneffecten van een langdurige opname in een instelling.
Barton gebruikte de term ‘institutionele neurose’ om het hospitalisatiesyndroom te beschrijven.
Volgens hem zijn de kenmerken van deze institutionele neurose: apathie, het ontbreken van initiatief,
interesseverlies, geen uitdrukking van gevoelens ten aanzien van brute of oneerlijke bevelen, geen
interesse voor de toekomst, onderworpenheid, verdwijnen van persoonlijke gewoontes, verlies aan
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individualiteit en berustend accepteren (in: Van Eekelen, 1977). De symptomen van de institutionele
neurose blijken veel overeenkomst te vertonen met een aantal secundaire kenmerken van het
dementiëel syndroom. De institutionele neurose lijkt dan ook een gevaarlijke versterkende factor voor
het dementeringsproces te zijn. Instellingen met een bewakingsfunctie, zoals gesloten afdelingen van
zorginstellingen, zijn volgens Miller (in: Van Eekelen, 1977) gevoeliger voor 'chronische institutionele
reacties' dan meer therapeutisch georiënteerde instellingen. Deze reacties kunnen zijn: een chronisch
paranoïde response, waarbij de mens voortdurend op voet van oorlog leeft met zijn omgeving; hij
heeft het gevoel dat die tegen hem is, of hem wil schaden; een depressieve reactie, die veel
overeenkomst vertoont met de boven omschreven institutionele neurose; een chronisch katatone
response, waarbij de patiënt zich terugtrekt, zich isoleert en zich afsluit voor contact, met van tijd tot
tijd agressieve uitbarstingen; een psychopathologische response, waarbij de persoon tracht de
omgeving te manipuleren en naar zijn hand te zetten; een passieve neurotische response, waarbij de
mens het 'opgeeft', gaat regresseren en infantiliseren en op een gewillige manier de eisen van de
instelling gaat inwilligen. Al deze reactievormen geven aan dat bewoners van instellingen zich
ongelukkig voelen met hun verblijf in de instelling. De door Miller beschreven chronische reacties zijn
allemaal gedragspatronen van mensen die zich niet begrepen voelen, die zich emotioneel onvervuld
ervaren en die zich niet gerespecteerd weten.
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Voor Goffman (1968) begint ‘de mortificatie van het individu’ bij het intreden in de instelling. Deze
gedwongen aanpassing van het individu aan de eisen van de instelling kan volgens hem op
verschillende manieren verlopen:
- door terugtrekken; bij deze strategie sluit de bewoner zich af voor alles wat om hem heen gebeurt en
wat hem confronteert met het opgenomen zijn in de instelling. Hij probeert voor zichzelf een wereld
op te bouwen 'alsof' hij niet in een instelling is;
- door een onverzoenlijke lijn, waarbij de bewoner zich blijft verzetten tegen alles wat met de instelling
te maken heeft. Het verblijf wordt niet geaccepteerd en het protest er tegen wordt openlijk kenbaar
gemaakt;
- door 'kolonisatie', wat betekent dat de bewoner het instituut als zijn leefwereld accepteert. De wereld
daarbuiten houdt op te bestaan. De bewoner bouwt een eigen wereld op binnen de instelling, door zo
goed mogelijk te schipperen met de mogelijkheden die de instelling biedt;
- door 'conversie', waarbij er een ogenschijnlijk perfecte aanpassing optreedt, waarbij de bewoner de
rol speelt van de ideale patiënt, die precies doet en laat wat van hem verwacht wordt.

Wat zijn de gevolgen van het hospitalisatiesyndroom voor de belevingswereld van demente mensen?
Het opgenomen worden en het verblijf in een instelling heeft ongewenste negatieve effecten op de
beleving en op het gedrag van demente mensen. Ondanks alle pogingen om zorginstellingen een
woonfunctie te geven, in plaats van een loutere zorgfunctie, om privacy en autonomie meer te
respecteren, om meer rekening te houden met de individualiteit van de bewoner, blijven deze
negatieve effecten min of meer bestaan. Ze zijn inherent aan het feit dat het verpleeghuis (of RVT) de
laatste plaats is waar ouderen wonen, waar ze, gedwongen door de omstandigheden, naar toe moeten,
waar ze leven tussen ‘de sukkelaars’ en waar ze leven met de dood. Deze elementen van het
instellingsleven hebben een negatieve invloed op de beleving. De autonomie, dit wil zeggen, de
vrijheid om sturing te geven aan het eigen leven, wordt bedreigd. Ook de erkenning van de
persoonlijke leefsfeer kan niet helemaal of helemaal niet gevrijwaard worden in een instelling. Ook het
zelfbeschikkingsrecht, dat wil zeggen zich kunnen gedragen naar eigen overtuiging zolang dit geen
schade berokkent aan anderen, is moeilijk te waarborgen in zorginstellingen (Warners, 1998).
Institutionalisering versterkt het proces van de afnemende autonomie.
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2.3 Persoonlijkheid en levensloop.

De vierde factor in de belevingswereld, welke de drie voorgaande elk op zich beïnvloedt, heeft
betrekking op de persoonlijkheid van de demente mens (zie schema 2.1) Terecht merkt Feil (1992) op
dat het gedrag van (demente) mensen niet alleen bepaald wordt door de toestand van hun hersenen,
maar ook door een aantal fysieke en psychosociale factoren, waaronder de persoonlijkheid. Er bestaan
in de psychologie heel veel verschillende opvattingen over wàt persoonlijkheid precies is, en hoè wij
ons als persoon ontwikkelen. Sommige psychologen benadrukken meer de genetisch bepaalde aanleg
en spreken over karakter; anderen hebben het meer over de invloed van de omgeving op de vorming
van de persoonlijkheid en spreken van persoonlijkheid als sociale rollen. Ook hier speelt de discussie
‘nature’ (aanleg) versus ‘nurture ‘ (milieu). Ik zelf vertrek vanuit het idee dat aanleg slechts een
beperkte rol speelt en dat ervaringen in ons leven van doorslaggevende invloed zijn op de vorming
van onze identiteit. Met name ervaringen in onze kindertijd, beleefd op basis van onze aanleg, zijn
van grote invloed op ons verdere leven. Wat voor hersenen geldt, gaat volgens mij ook op voor
persoonlijkheid: de ‘hardware’ is in aanleg aanwezig, maar we programmeren onze computer zelf op
grond van onze ervaringen (Eliot, 1999). In deze zin kan ik mij nog altijd vinden in Erikson’s

levenslooptheorie, omdat hij het opeenvolgen van de verschillende stadia als een vast gegeven
beschouwt, maar tegelijkertijd veel nadruk legt op invloeden van belangrijke anderen, met name in de
kindertijd (eerste vier fases). Erikson heeft met zijn levenslooptheorie duidelijk gemaakt dat er een
verband bestaat tussen hoe ouderen in het ouder worden staan én hoe zij terugkijken op hun leven
(Andriessen, 1984; Verdult, 1985; 1989). Ouderen die integriteit ontwikkeld hebben, kijken over het
algemeen positief terug op hun leven, zijn tevreden met wat het leven gebracht heeft en zien het ouder
worden niet als een last. Ouderen bij wie ‘wanhoop’ het kernthema van hun identiteit is geworden,
zijn ontevreden, zien ouder worden als een last en de dood als bedreigend. Andriessen (1984) heeft
een differentiatie aangebracht tussen de twee extreme polen die Erikson beschreven heeft. Het
constructieve beeld komt overeen met integriteit. Het afhankelijke beeld duidt op een zwakke eigen
identiteit, wat deze ouderen sterk afhankelijk maakt van anderen. In het verdedigende
ouderdomsbeeld is er sprake van een verhoopte identiteit, waarbij negatieve aspecten van het leven
worden afgeweerd en positieve aspecten worden overgeaccentueerd. Ouderen met een ‘vijandig’
ouderdomsbeeld hebben een gebrekkige identiteit opgebouwd. Hun eigen identiteit is vervaagd en ze
hebben de neiging anderen de schuld te geven van hun eigen mislukkingen in het leven. Tenslotte
verwijst zelfverwerping of ‘wanhoop’ naar een negatieve identiteit, die wordt overheerst door
cynisme, beschuldiging en vijandigheid ten opzichte van zichzelf (zie voor een meer gedetailleerde
beschrijving: Verdult, 1993). Ouder worden begint in de wieg en hoe ouderen in het ouder worden
staan of met dement worden omgaan, wordt grotendeels bepaald door de identiteit, - of het gebrek
eraan -, die ze in de loop van hun leven hebben opgebouwd.
De hierboven kort beschreven ouderdomsbeelden vormen het eindpunt van een levenslange
identiteitsontwikkeling. ‘We worden oud zoals we geleefd hebben’, zegt de volkswijsheid; en dat lijkt
ook zo. Mijns inziens geldt ook: ‘we worden dement zoals we geleefd hebben’. In gesprekken met
familieleden ontstaan vaak discussies over persoonlijkheidsveranderingen bij de dementerende mens.
Door sommige auteurs worden persoonlijkheidsveranderingen juist als één van de eerste, zichtbare
symptomen van dementie genoemd (o.a. Hagberg, 1997; Godderis, 1985). Voor mij is het duidelijk dat
een dementerende mens in zijn persoonlijkheid of identiteit wordt aangetast. Verandert de
persoonlijkheid of verscherpt ze? Ik zelf heb het idee dat de persoonlijkheid verscherpt. Om de
schaduwzijden van onze persoonlijkheid te camoufleren gebruiken we heel wat mechanismen en
strategieën. Deze hebben een controlerend karakter. Demente mensen kunnen deze controle niet
langer vasthouden, waardoor scherpe kanten van hun persoonlijkheid, - hun ‘onechte’ ik, zoals
Stroecken (2001) dit noemt - meer zichtbaar worden. Een tweede aspect is, dat door het verlies van
autonomie en identiteit angst als basisgevoel groeit en dit roept automatisch meer afweer op. Demente

51

mensen worden, in reactie op deze basisangst, meer defensief. Ze verweren zich tegen gevoelens, ze
sluiten zich af voor gevoelens, en proberen niet te voelen wat er in hen leeft.
Afweermechanismen zijn belangrijke egofuncties, waarvan we onszelf niet bewust zijn. Ze zijn
(oorspronkelijk) even belangrijk voor het psychisch overleven als het immuunsysteem van ons
lichaam voor het fysiek overleven. Ze kunnen dus beschouwd worden als ‘normale’ en noodzakelijke
verschijnselen die als taak hebben angst te doseren. Afweermechanismen waarborgen ons psychisch
overleven. Als we innerlijke conflicten hebben of als we in conflict leven met onze omgeving, dan
wordt onze angst gedoseerd en onze persoonlijkheid in (schijn) evenwicht gehouden door
afweermechanismen. We moeten ons goed realiseren dat afweermechanismen onze ‘vriend’ zijn op
het moment dat we ondraaglijke angst ervaren, maar dat ze onze vijand worden als ze zich vastzetten
in onze persoonlijkheid. Immers, gefixeerde afweermechanismen leiden ertoe dat we de werkelijkheid
niet kunnen beleven zoals ze is, en dat is een belangrijk aspect van gezond psychisch leven (Van
Kalmthout,

1997).

Er

wordt

een

onderscheid

gemaakt

tussen

primitieve

en

hogere

afweermechanismen (Cullberg, 1995). De primitieve afweermechanismen worden al vroeg in de
kindertijd ontwikkeld en ze worden gekenmerkt door splitsing als basisafweer en dit in verschillende
gradaties. Splitsing treedt op wanneer het individu wordt geconfronteerd met twee sterk
tegenstrijdige impulsen, die het niet kan hanteren. Door splitsing kunnen deze impulsen of wensen
bewust gemaakt worden, zonder dat er een confrontatie plaats vindt. Er wordt dus een scheiding
aangebracht binnen het ego. Als splitsing optreedt in de identiteitsontwikkeling dan is er meestal
sprake van een zwak ego. Voor de hogere afweermechanismen is meer cognitieve rijping nodig, een
sterker en meer ontwikkeld ego. Hier bestaat de basisafweer uit verdringing, hetgeen inhoudt dat een
pijnlijke ervaring helemaal uit het bewustzijn wordt buitengesloten en wordt ‘vergeten’. Het ego
wordt dan niet voortdurend geconfronteerd met het bedreigend materiaal. Bij een volledige
verdringing worden zowel inhoud als gevoel verdrongen. Gewoonlijk is verdringing niet voldoende
en moet het ego zijn toevlucht nemen tot andere afweermechanismen zoals reactievorming,
verschuiving, ontkenning, regressie of projectie.
In het dementeringsproces lijkt mij een verschuiving op te treden van hogere naar primitievere
afweer. Dit is een logisch gevolg van de omkering van de levensloop, van retrogenese. Aangezien
primitieve afweermechanismen vroeger in de ontwikkeling ontstaan, zullen deze later in het
dementeringsproces opduiken. Hogere afweermechanismen daarentegen ontwikkelen zich later in de
kindertijd en zullen daardoor eerder verdwijnen. Aanvankelijk, in de fase van het ‘bedreigde ik’, als
de angst voor de toekomst groeit, worden die afweermechanismen gebruikt die in het vroegere leven
werden gebruikt om pijnlijke ervaringen te doseren (Verwoerdt, 1976). Zolang de cognitieve
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achteruitgang van demente mensen nog beperkt is, zijn ze nog in staat om de hogere
afweermechanismen te hanteren. In het ‘verdwaalde ik’ komt het proces van retrogenese op gang. Het
is een vorm van regressie, waarbij de dementerende mens terugkeert naar een vroeger psychisch
ontwikkelingsniveau, terugkeert naar zijn kindertijd. De tragiek is dat hij niet vindt wat hij zoekt. Ook
Hagberg, 1997) spreekt over het toenemend regressief gedrag met het verminderen van de volwassen
ego-functies. Hij gaat niet zover in deze regressie een retrogenese te zien. Naarmate de verstandelijke
mogelijkheden afnemen, zullen demente mensen minder in staat zijn om hogere afweermechanismen
te hanteren. Zeker in de fase van het ‘verzonken ik’ lijkt afsplitsing te overheersen. Is het isolement
van verzonken demente mensen niet op te vatten als één grote afsplitsing van een ondraaglijke angst?
Hoe is nu de relatie tussen afweermechanismen en persoonlijkheid? Persoonlijkheid zouden we
kunnen omschrijven als een vast georganiseerd belevings- en gedragspatroon, dat kenmerkend is voor
de wijze waarop een persoon zich ten opzichte van zichzelf en zijn omgeving gedraagt (Cullberg,
1995). Onze persoonlijkheid ontwikkelt zich dus als een aanpassing tussen erfelijk bepaalde elementen
en ervaringen met het externe milieu. Ervaringen in onze kindertijd, en reeds daarvoor, zijn zeer
bepalend (Stroecken, 2000; 2001). Als deze aanpassing pijnlijk is geweest, of beter gezegd, als er in de
kindertijd pijnlijke ervaringen zijn opgetreden, dan zal er veel angst in de innerlijke wereld worden
opgenomen. De persoonlijkheid zal dan worden opgebouwd rond strategieën die toekomstig gevaar
het hoofd willen bieden. De persoonlijkheid dient dan om meer afweer op te bouwen tegen een als
bedreigend ervaren eigen gevoelswereld en/of buitenwereld. Hierdoor ontstaat een zekere ego-zwakte
en hebben afweermechanismen de neiging zich te fixeren. De afweer en de inhoud van het onbewuste
krijgen dan een groot aandeel in de persoonlijkheid. We hoeven dan niet meteen te denken aan
persoonlijkheidsstoornissen.
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persoonlijkheid toenemen met het ouder worden. Als zich in de volwassenheid geen opmerkelijke
problemen hebben voorgedaan lijkt de DSM-indeling voor persoonlijkheidsstoornissen volgens hem
niet meer bruikbaar. Hij spreekt liever over interactiestoornissen. Dit is een vast patroon in het contact
met anderen, waaraan iemand direkt herkend kan worden. Dit patroon van reageren is door de
levensloop heen herkenbaar. Deze interactiepatronen zijn min of meer vaststaand, omdat ze vroeg in
ons leven gevormd zijn in de relatie met onze moeder. De relatie met onze moeder is de moeder van
alle relaties (Stroecken, 2001). Met andere woorden, de afweer die we als kind hebben opgebouwd om
pijnlijke ervaringen het hoofd te bieden, wordt uiteindelijk een vast interactiepatroon in relatie met
andere mensen.
In de moderne psychiatrische diagnostiek (DSM IV) wordt een classificatie gegeven van
persoonlijkheidsstoornissen. Daarbij gaat het niet om een tijdelijk emotioneel probleem, maar veeleer
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om een stoornis van de persoon die iemand blijvend vergezelt. Deze persoonlijkheidsstoornissen
ontstaan waarschijnlijk heel vroeg in de kindertijd en hebben meestal een permanent en hardnekkig
karakter. In de DSM IV worden tien persoonlijkheidsstoornissen onderscheiden, die opgedeeld zijn in
drie clusters ( zie tabel 2.1).

Cluster A

Het vreemde, excentrieke cluster,
met vooral cognitieve stoornissen

paranoïd
schizoïd

Ervaart anderen als opzettelijk beledigend of bedreigend
Onverschillig voor/in sociale relaties in combinatie met beperkte

emotionaliteit
schizotypisch

Gebrekkige relaties, zonderling gedrag, eigenaardige ideeën

Cluster B

Het dramatische, emotionele, impulsieve cluster,
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vooral gekenmerkt door problemen met impulsen en affecten

antisociaal

Onverantwoordelijk en antisociaal gedrag zoals vechten, stelen, vandalisme.
Leeftijd ten minste 18 jaar.

borderline
theatraal

Instabiel zelfbeeld, labiele stemming, onstabiele, interpersoonlijke relaties
Overdreven emotioneel, sterk aandacht zoekend, constant uit op

bevestiging
narcistisch

Grootheidsfantasieën, zeer gevoelig voor het oordeel van anderen, gebrek

aan empathie

Cluster C

Het angstige, vreesachtige cluster

ontwijkend

Onbehaaglijk in sociale relaties, verlegen, bevreesd voor negatieve

beoordeling van anderen
afhankelijk
obsessief-compulsief

Afhankelijkheid en onderdanig gedrag
Perfectionisme en starheid

Tabel 2.1: Overzicht van persoonlijkheidsstoornissen op basis van DSM IV (naar Derksen, 2001b)

Ik kan mij vinden in de redenering van Derksen dat, als we de criteria van DSM-persoonlijkheden
doornemen, bijna elk ‘normaal’ mens aan enkele criteria van één (of meer) persoonlijkheidsstoornissen
beantwoordt. Dit betekent dat het niet om absolute verschillen gaat tussen mensen, maar veelal om
dimensies. Naarmate men er meer van heeft, en naarmate de aanpassing aan de sociale omgeving
minder adequaat verloopt, heeft men er zelf meer last van, alsook de omgeving. Er is sprake van een
continuüm tussen persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen (Derksen, 1997; 2001b). Zijn
‘oplossing’ om bij ouder wordende mensen meer te spreken over interactiepatronen dan over
persoonlijkheidsstoornissen volg ik. Hij onderscheidt zes interactiestoornissen.
Bij de interactiepatronen met psychotische trekken is er sprake van een gestoorde realiteitstoetsing.
Deze ouderen hebben wanen en/of hallucinaties. Vaak is er sprake van een waanstoornis, die het
gevolg is van paranoïde gedachten. Deze mensen isoleren zich vaak. Hun achterdocht neemt toe met
de jaren. Deze groep ouderen vormen een risicogroep voor achterdocht, mochten ze dement worden.
De persoonlijkheid met anti-sociale trekken is iemand met een patroon van onverantwoordelijk en
antisociaal gedrag. Deze mensen hebben veelal weinig geweten en zijn vooral uit op eigen voordeel.
Ze hebben doorgaans zelf niet veel last van hun persoonlijkheid; ze laten hun omgeving lijden; ze
kennen weinig schuldgevoelens. In het dementeringsproces kunnen deze mensen offensief agressief
zijn of veeleisend. Ze kunnen hun omgeving tot radeloosheid brengen door hun ongenaakbaarheid.
De kans is groot dat ze hun falen blijvend ontkennen, de schuld voor dingen die fout lopen altijd bij
anderen leggen, en zich er zelf buiten houden.
Het interactiepatroon met narcistische trekken kenmerkt zich door een competitieve opstelling, een
grote behoefte aan bewondering en een overgevoeligheid voor kritiek. Woede-uitbarstingen en
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afreageergedrag kunnen bij deze mensen optreden. Door het dementeringsproces zal deze narcistische
persoon heel wat krenkingen oplopen. Zijn toch al geringe eigenwaarde zal bij elk toenemend falen
forse deuken oplopen. Dit is een risicogroep voor depressie. Ook kan falen tot woede-uitbarstingen
leiden. Ze zullen vaak in conflict komen met mensen in hun omgeving.
Het interactiepatroon met theatrale trekken komt tot uitdrukking in overdreven emotionaliteit en een
sterke behoefte om in de belangstelling te staan. Deze mensen hebben de neiging alles aan te dikken,
mogelijk ook hun geheugenstoornissen of andere beperkingen ten gevolge van het dement worden.
Ze hebben weinig of geen aandacht en begrip voor anderen, en zullen hun eigen klachten als het
meest zwaarwegend beschouwen. Het kan ook zijn dat ze hun emotionele problematiek omzetten in
een sterke gerichtheid op lichamelijke klachten. Deze kunnen sterk uitvergroot worden, en op deze
manier zorg en aandacht van de omgeving trekken.
De persoonlijkheid met angstige trekken zitten in een interactiepatroon waarin ze ofwel sociaal
contact vermijden, of zich juist heel afhankelijk opstellen. Het ontwijkende patroon kenmerkt zich
door zich ongemakkelijk te voelen in contacten, door angst voor negatieve beoordelingen en een
sterke verlegenheid. Ze vinden het heel moeilijk om over zichzelf te praten en hun ervaringen te
delen. Hun angst proberen ze eerder binnen te houden door zich terug te trekken. Hun
interactiepatroon kan het proces van in zichzelf gekeerd raken versterken. Het afhankelijke patroon
manifesteert zich in een onderdanig gedrag, in een niet kunnen nemen van beslissingen en een sterke
afhankelijke opstelling. Alleen voelen deze mensen zich ongemakkelijk en hulpeloos. Ze willen veel
steun en hebben de neiging aan te klampen.
De interactiestoornis met rigide trekken komt overeen met de dwangmatige persoonlijkheid. Voor
deze mensen is het nooit goed genoeg; ze streven naar perfectionisme. Hun patroon wordt
gekenmerkt door een grote inflexibiliteit; ze kunnen heel moeilijk omgaan met veranderingen. Ze zijn
dan ook sterk gericht op vaste patronen, strakke regels, en duidelijke onwrikbare afspraken. Deze
mensen neigen naar overaanpassing, waardoor hun leven zwaar wordt door alle eisen die ze zichzelf
opleggen. Ze hebben het moeilijk om te genieten, te ontspannen en los te laten. Dit is zeker een
risicogroep voor verzamelgedrag, onrust en/of rommelen.
Ik wil nogmaals benadrukken dat deze beschrijvingen van interactiestoornissen een beeld geven van
verschillende patronen, welke niet als absoluut mogen opgevat worden. Persoonlijkheid is een
complex geheel en deze extreme patronen kunnen we ook in min of meerdere mate herkennen in de
‘normale’ persoonlijkheid. De factor persoonlijkheid lijkt mij van groot belang in de belevingswereld
van dementerende mensen. Achter de patronen, al of niet gestoord, gaan de ervaringen schuil die tot
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deze patronen hebben geleid. Betekenisvolle ervaringen (bewust of onbewust; expliciet of impliciet),
de beleefde emotionele pijn en de afweer van deze pijn, die gaan bepalen welke interactiepatronen
demente mensen aannemen in hun dement worden. Dit is geen vrije keuze. Het is een onbewuste
herhaling van patronen die in het leven zijn gevormd. Door persoonlijkheid, gekoppeld aan
ervaringen in de levensloop, als vierde factor in de belevingswereld te postuleren, wil ik recht doen
aan de grote betekenis van oude pijn in het actuele lijden van de dementerende mens
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Hoofdstuk 3:

DE RELATIE IN ZORG: ‘ZIJN WAAR DE PIJN IS’

3.1 Angst is emotionele pijn

Diegenen die streven naar een meer humane benadering van dementerende mensen bevinden zich in
goed gezelschap, namelijk in dat van Aloïs Alzheimer. In 1888 doet hij zijn eerste ervaringen op als
jonge arts, in een kliniek voor krankzinnigen in Frankfurt. Zijn chef Sioli heeft gehoord over een ‘non restraint’- methode, van de Engelse psychiater John Condly. Samen met zijn assistent is Sioli vast van
plan de middeleeuwse toestanden van de Duitse psychiatrische klinieken te veranderen, en te streven
naar een meer humane omgang met de krankzinnigen. Op congressen krijgen Sioli en Alzheimer veel
waardering voor hun werk. Aloïs Alzheimer wordt door tijdgenoten geroemd om zijn manier waarop
hij met zieken omgaat, omdat hij ‘naast het object van onderzoek nooit de levende voelende mensen
vergeet’ (Jürgs, 2001). De man die later zijn naam gaf aan één van de afgrijselijkste ziektebeelden die
ouder wordende mensen kan treffen, blijkt ook nog de betovergrootvader te zijn van de
belevingsgerichte begeleiding.
Condly had het met zijn non-restraint-methode al begrepen: niet fysiek en psychisch geweld tegen
krankzinnigen, maar een respectvolle, menselijke benadering kan maar heilzaam zijn. De essentie van
belevingsgerichte benadering is dan ook: het aangaan van een respectvolle relatie met de
dementerende mens. Dit lijkt een cliché en dat is het ook geworden. Het begrip respect is uitgehold,
verworden tot een slogan. Eigenlijk gaat het om één van de drie fundamentele basisvoorwaarden voor
een hulpverlenende relatie, die door Carl Rogers werden geformuleerd (Rogers, 1976). Deze
noodzakelijke voorwaarden voor een goede hulpverlening,- echtheid, respect en empathie-, worden
nu door alle psychotherapeutische stromingen erkend als van wezenlijk belang. Respect is een
houding, een manier van kijken naar mensen. Respect is gericht op het hele wezen van de demente
mens, niet alleen op zijn lichamelijke noden, maar ook op zijn psychische behoeften. Respect houdt
rekening met kwetsbaarheid en angstgevoelens. Een respectvolle zorgverlener waardeert de ander in
zijn anders-zijn, hoe anders dat anders-zijn ook moge wezen. Een respectvolle zorgverlener heeft een
positieve ingesteldheid ten aanzien van de demente mens en zijn unieke belevingswereld. Hij staat
achter de demente mens door de erkenning van diens lijden. Ook al vertoont deze probleemgedrag,

58

hij wordt niet gezien als vijand, of als iemand die ‘lastig’ is, niet als iemand die zorgverleners ‘iets aan
doet’. Een respectvolle zorgverlener gaat uit van de goede wil van dementerende mensen, hoe storend
hun gedrag soms ook kan zijn. Demente mensen zijn niet van slechte wil, maar zijn soms niet in staat
om hun angsten op een andere manier te reguleren dan via probleemgedrag. Een respectvolle
zorgverlener probeert achter het gedrag van de demente mensen hun lijden te zien. Hij bekritiseert de
(storende) demente mens niet, maar probeert zijn ontreddering te begrijpen. Hij veroordeelt niet, hij
wijst niet af, maar geeft aandacht aan de lijdende mens die schuil gaat achter het gedrag. De
zorgverlener geeft positieve ondersteuning. Respect wordt niet alleen met woorden geuit; het komt
van binnen uit, van uit de erkenning dat respect en waardering ontvangen menselijke behoeften zijn.
Respect is niet mogelijk zonder empathie, en zonder empathie is er geen respect. Zoals ik al eerder heb
aangegeven komt deze houding altijd tot uitdrukking in een ontmoeting, in een relatie. We kunnen
deze relatie beschrijven als een alliantie (Zgola, 1999), als een adoptieproces (Verdult, 1989 b), als een
hechtingsrelatie (Miesen,1990), of als een ‘goed-genoeg-moeder’- relatie (Verdult, 1993;1996). In elk
geval moet een belevingsgerichte zorgrelatie zich richten op de emotionele pijn van het dement zijn.
Demente mensen zijn kwetsbaar. Hun kwetsbaarheid neemt toe naarmate het dementeringsproces
vordert. Door het verlies van autonomie, en door het verlies van identiteit groeit de angst en deze
angst maakt kwetsbaar. Belevingsgericht begeleiden betekent in essentie: ‘zijn waar de pijn is’.
Immers, angst is pijn en pijn is angst. Pijn ontstaat daar waar demente mensen geconfronteerd worden
met ondraaglijke gevoelens, met emotionele verwarring en psychische ontreddering. Deze emotionele
pijn komt voort uit de ervaring dat het mis gaat en dat dit niet is tegen te houden. Er gaan vaak
onbekende en niet te begrijpen gevoelens in hen om, die soms zo sterk kunnen zijn dat ze dreigen
overspoeld te raken. Demente mensen die een heel leven lang een zekere mate van psychisch
evenwicht hebben weten te handhaven, worden in hun zelfzekerheid en veiligheid ondermijnd. In de
empathische relatie tussen zorgverlener en demente mens staat communicatie rond deze pijn centraal.
Pijn moet geuit worden. ‘Gedeelde smart is halve smart’, zegt het spreekwoord. Pijn willen wij als
mensen kunnen delen; sterker nog: pijn moet gedeeld worden. Doen wij dat niet, dan neemt pijn toe:
het wordt pijn om de pijn, angst om de angst. Vandaar dat voor de empathische alliantie met de
demente mens geldt, wat voor alle vormen van begeleiding geldt: gevoelens die geuit én gedeeld
kunnen worden, kunnen een plaats krijgen in de beleving; gevoelens die niet geuit of niet gedeeld
kunnen worden gaan zich versterken of vervormen. Dit is een zeer essentiële ‘spelregel’ van
belevingsgerichte begeleiding. Hij impliceert voor mij het accepteren van, en het reflecteren op diepe
gevoelens van angst en pijn, welke in demente mensen leven.
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Het kunnen beleven van pijnlijke gevoelens in de context van een veilige en vertrouwensvolle relatie
is van wezenlijk belang voor demente mensen. Ik zou het nog sterker willen uitdrukken: om
emotioneel te kunnen overleven in het aftakelingsproces dat dementeren heet, is het van essentiëel
belang dat demente mensen ‘containende’ zorgverleners ontmoeten. Willen wij hen ondersteunen in
het psychisch overleven van hun ziekteproces, dan moeten wij als zorgverleners een klimaat scheppen
én een relatie aangaan, waarin pijnlijke gevoelens geuit en gedeeld kunnen worden. Demente mensen
hebben behoefte aan een ‘goed-genoeg-moederfiguur’, welke hen helpt pijnlijke emoties hanteerbaar
te houden. ‘Good-enough mothering‘ is een begrip dat is ontleend aan het werk van Winnicott
(Brody,1984; Cluckers, 1989). Als hij spreekt over opvoeding, verstaat hij onder ‘goed genoeg
moederen’ het volgende. Hij definieert de ‘moeder die goed genoeg is’ als de moeder die vanaf het
begin zo goed en zo consistent op de behoefte van de baby inspeelt, dat deze in staat is ervaringen van
puur genoegen te hebben. Hij gelooft dat, wanneer de moeder een verhoogde sensitiviteit ontwikkelt,
zij in staat is haar baby spontane ervaringen te bezorgen, om de ‘bezitter van gewaarwordingen’ te
zijn, die behoren bij het begin van het leven. De voortdurende zorg van de moeder om een
veiligheidbiedende omgeving te verschaffen, dit wil zeggen, een omgeving die het lichaam en het
gevoelsleven van de baby een stevige, consistente steun geeft op een tijd dat hij maximaal afhankelijk
is, heeft als functie dat de baby kan integreren, en zo een geïntegreerd zelf wordt. Als gevolg daarvan
ervaart de baby een continuïteit in het zijn en het beleven, en verwerft hij in zijn eigen tempo een
persoonlijke psychische realiteit en een persoonlijk lichaamsschema (Brody, 1984; Winnicott, 1987).
Vertaald naar omgang met dementerende mensen betekent dit, dat de zorgverlener een
‘moederfunctie’ vervult ten opzichte van de dementerende, zonder te vervallen in bemoederen of
betuttelen. Uitgaande van respect voor het niveau waarop de belevingswereld van de dementerende
mens zich manifesteert, vervult de zorgverlener de rol van veiligheidbiedende moeder. Een ‘goed
genoeg hulpverlener’ is sensitief voor de emotionele noodlijdendheid van de dementerende mens. Hij
staat open en reageert met gevoel op zijn lijden. Hij heeft oog voor het aftakelingsproces en de
emotionele gevolgen daarvan. Het dement gedrag ervaart hij niet als lastig, vervelend of storend,
maar als een signaal, als een hulpkreet. ‘Containment’ is een wezenlijk aspect van ‘goed-genoegmoederen’. Het is een vorm van communicatie en interactie waarbij de zorgverlener de noden en de
angsten van de ander (h)erkent en beantwoordt. Daarbij laat de zorgverlener de demente mens voelen
dat hij de angsten, de agressieve impulsen of andere moeilijke emoties kan hanteren; ze overspoelen
of vernietigen hem niet. Hij kan er betekenis aan geven, gevoelens begrenzen (niet beknotten) en
daardoor de situatie veiliger maken. De zorgverlener is een soort psychische container, dat wil zeggen
iemand die in staat is om chaotische, negatieve en angstige ervaringen van demente mensen op te
vangen, te bewaren en te incasseren. Daardoor ervaart de demente mens dat er iemand is die voor
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hem ondraaglijke gevoelens kan verdragen, er ruimte voor maakt en er structuur aan geeft; daardoor
wordt de dreiging van het uiteenvallen van de persoon, van zijn identiteit hanteerbaar gemaakt
(Cluckers, 1989; Verdult, 1996). De ‘goed-genoeg-moederfiguur’ kan verschillende ouderfuncties
vervullen, afhankelijk van de momentane emotionele nood van de demente mens. Een ‘moederende’
zorgverlener kan bescherming bieden als de demente mens zich bedreigd voelt door een gevaar dat
van buitenaf komt. Hij kan geruststelling bieden in geval van paniek of stabiliteit als de chaos de
demente mens dreigt te overspoelen. De zorgverlener kan ook warmte bieden op het moment dat de
demente mens zich eenzaam en verlaten voelt. Hij kan veiligheid bieden als de angst zich opdringt, of
grenzen stellen als de demente mens buiten zichzelf dreigt te geraken. Hij kan troost bieden als alles te
veel wordt.

3.2 ‘Meegaan’: van inhoud naar betekenis.

De ‘goed-genoeg moederende’ zorgverlener verplaatst zich in de gevoelswereld van de demente mens.
Hij maakt een empathisch contact met wat er gevoelsmatig in hem leeft. Hij gaat mee in deze
gevoelswereld, zonder zichzelf er in te verliezen. In het vorige hoofdstuk werd aangegeven hoe de
laatste jaren die begeleidingsvormen centraal staan, waarin ‘meegaan in de belevingswereld’ als
uitgangspunt wordt genomen. Deze benaderingswijzen vertonen overeenkomsten en verschillen. Het is
in al deze benaderingen niet de bedoeling om dementerende mensen alsnog op het hier-en-nu te
oriënteren. Dit is het verschil met de

realiteitsoriënterende methode, welke de verwardheid van

dementerende mensen wil tegengaan, door informatie te verstrekken over de realiteit van het hier-ennu.
Belevingsgerichte begeleiding is een specifieke vorm van ‘mee-gaan’, waarbij onderscheid gemaakt
wordt tussen ‘letterlijk’ en ‘symbolisch’ meegaan.

'Tegen-in-gaan'?
Tot de tweede helft van de tachtiger jaren overheerste de opvatting dat de verwardheid van
dementerende mensen het best opgevangen kon worden door een realiteitsoriënterende benadering
(ROB). Deze benaderingswijze werd aan het einde van de jaren zestig ontwikkeld in de Verenigde
Staten, waar Folsom vooral probeerde de negatieve effecten van langdurige hospitalisatie te doorbreken.
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Ook ROB wil de sensorische deprivatie, die de dementerende mens ondergaat, doorbreken door het
aanbieden van prikkels. Door het dementeringsproces neemt de rijkdom van prikkels uit de omgeving
af, waardoor er minder appèl binnenkomt. De realiteitsoriënterende benadering wil dit proces van
deterioratie tegengaan door een prikkelverrijking vanuit de omgeving aan te bieden (Mas en Migerode,
1981). Door deze prikkelverrijking wordt de blik van de demente mens op de realiteit buiten hem
getrokken. ROB beoogt te appèlleren aan de bij de demente mens nog aanwezige mogelijkheden, om
aldus intacte functies te stimuleren. De bedoeling is verdere achteruitgang in psychosociaal functioneren
te voorkomen, af te remmen en te vertragen. In feite wordt geprobeerd de nog aanwezige cognitieve en
lichamelijke functies te heractiveren door veranderingen in het milieu aan te brengen. Het primaire doel
van ROB is: het verminderen van verwardheid; het secundaire doel is het bevorderen van een meer
autonoom functioneren en een groter geluksgevoel of welzijn (Eisma, 1982). Onder verwardheid wordt
verstaan het niet meer kunnen oriënteren in tijd, plaats en persoon. Door deze oriëntatieproblemen
dreigt de dementerende mens het contact met de werkelijkheid te verliezen. De bedoeling van ROB is:
de demente mens terug te brengen in de realiteit. Door het aanbieden van informatie die de oriëntatie
ondersteunt, en door het betrekken van de gedesoriënteerde mens op de realiteit, zou verwardheid
worden tegengegaan. Volgens Allewijn (1991) gelden daarbij vier spelregels. De informatie over tijd,
plaats en persoon moet vaak worden aangeboden, de verwardheid moet worden gecorrigeerd, adequaat
gedrag moet worden bekrachtigd, en tenslotte dient de omgeving zodanig georganiseerd te worden dat
deze oriënterend werkt.
De RO-benadering heeft ook een ontwikkeling doorgemaakt in denken en doen. Het aanvankelijke
schoolse leren werd verlaten. De zogenaamde 24-uurs-benadering kreeg meer vorm. Ook de manier
waarop de informatie wordt aangeboden heeft in de loop van de tijd meer aandacht gekregen binnen
deze ROB. Als de informatie goed geordend wordt, vaak wordt herhaald en er niet te veel tegelijk wordt
aangeboden, zouden gedesoriënteerde ouderen tot op zekere hoogte ‘leren-oriënteren’ (Allewijn, 1991).
Ook Jansen op de Haar (1989) heeft nuanceringen aangebracht. Hij wil de realiteitsorïenterende
benadering vooral zien als een manier van structureren van de omgeving. Het aanleren van nieuw
gedrag kan houvast bieden, zo is zijn redenering. ROB wordt dan vooral een instrument tegen
controleverlies. Deze verminderde greep op de realiteit moet dan worden verstevigd door het aanleren
van nieuw gedrag. Daardoor zou de demente mens zelfstandiger moeten kunnen functioneren. In zijn
vorm is de ROB ook veranderd. Zo wordt geheugentraining ook gerekend tot de realiteitsoriënterende
benadering, alsook het invoeren van structurerende dagschema’s. Het artificiële leren in klassikaal
verband lijkt te zijn vervangen door een vorm van leren die meer bij het dagelijkse leven aansluit.
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De manier van werken binnen de RO-benadering wordt gekenmerkt door: informeren - rationaliseren corrigeren. Realiteitsoriëntatie is een rationele benadering, waarin van de demente mens verwacht
wordt dat hij informatie op een logische manier kan verwerken. Door een rationele ordening zou
houvast worden verkregen. Aan logisch redeneren en logische gevolgtrekkingen wordt veel waarde
gehecht. Het is ook een gedragsmatige benadering, en wel in die zin dat leerprincipes worden
gehanteerd om bij demente mensen kennisverlies tegen te gaan, of kennis die reeds is verloren weer aan
te leren. Leren en generaliseren worden nagestreefd; van de dementerende wordt verwacht dat hij de
nieuw aangeleerde informatie in de praktijk toepast. In het gebruik van het bekrachtigen van adequaat
geacht gedrag sluit ROB aan bij de gedragstherapie. Het is ook een directieve benadering; de
zorgverlener zet de lijnen uit en bepaalt waar de leermomenten liggen en wat er aangeleerd moet
worden. De RO-benadering gaat over leren van gedrag, niet over ervaren van gevoelens. Het is vooral
op dit punt dat de realiteitsoriënterende benadering fundamenteel botst met de belevingsgerichte
benadering. De ROB botst ook, volgens mij, met demente mensen. Want wat als de informatie over dé
realiteit niet door de demente mens aanvaard kan worden? Wat als er weerstand is tegen deze
informatie, als de demente mens de aangeboden objectiviteit niet gecombineerd kan krijgen met zijn
innerlijke subjectiviteit? Hier ligt een essentieel verschilpunt met de belevingsgerichte begeleiding. De
realiteitsbenadering zal proberen de ‘verwardheid’ te corrigeren; daardoor worden gevoelens
genegeerd. Vertegenwoordigers van deze stroming waarschuwen wel dat het oriënteren niet mag
uitmonden in een strijd; een strijd over eigen gelijk, waarbij alleen de confrontatie gediend is, maar niet
de demente mens. Eerst ‘in-gaan’ op het verleden om vervolgens langzaam terug keren naar de realiteit
wordt als een goede methode gezien. De belevingsgerichte benadering daarentegen kiest voor ‘meegaan’ in het verleden.

'Mee-gaan'.
Er zijn voldoende argumenten om te stellen dat 'tegen-in-gaan' geen zin heeft. Dementerende mensen,
zeker in de fase van het ‘verdwaalde ik’ en het ‘verzonken ik’, raken gefrustreerd door een rationele
benadering die niet aansluit bij hun gevoelswereld. Zelfs in de fase van het ‘bedreigde ik’ kan een
realiteitsoriënterende aanpak tot weerstand leiden, als de demente mens emotioneel niet in staat is om
de informatie te verwerken. Op verzoek van de (beginnend) demente mens zelf informatie aanbieden,
en dan op een manier die aansluit bij de belangstelling en de leefwereld van de demente mens, lijkt mij
nog wel te kunnen. Informatie geforceerd opdringen heeft echter veel ongewenste effecten. Deze
benadering vergroot de emotionele onrust, geeft meer verzet of ontlopen, leidt niet tot meer en beter
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inzicht, geeft geen veiligheid. Omdat binnen de belevingsgerichte benadering het bieden van veiligheid
en geborgenheid het hoofddoel is, kan ik me niet vinden in een strikte realiteitsoriënterende benadering.
'Mee-gaan' of belevingsgericht begeleiden van dementerende mensen heeft drie kenmerken: laten
bestaan - meevoelen - steunen. In die zin is het 'meegaan’ eerder gevoelsmatig van aard. Eerst en vooral
is het belangrijk dat gevoelens mogen bestaan. Gevoelens, affectieve behoeften en stemmingen, zoals die
op een individuele, subjectieve manier door de dementerende persoon worden ervaren, worden
gerespecteerd. De zorgverlener praat de beleving niet weg, probeert geen afleiding te zoeken, geen
leugentjes om bestwil voor te schotelen. De empathische zorgverlener probeert zich te verplaatsen in de
gevoelswereld van de demente mens. Hij luistert goed naar zijn gevoelsgeladen uitdrukkingen. Hij stapt
in de schoenen van de dementerende en vraagt zich af wat er in hem omgaat. Op basis van zijn
meevoelen geeft hij hem steun. Steun geven betekent: meedragen van het gevoel, de behoefte en de
stemming, zonder zelf als hulpverlener onderuit te gaan.
In elke beleving zijn twee aspecten te onderscheiden, namelijk de inhoud en het proces. Oftewel de
beleving als zelfstandig naamwoord en het beleven als werkwoord. De innerlijke wereld van een
demente mens heeft een inhoudelijke betekenis. Dit is het verhaal dat hij vertelt. Achter dit verhaal gaat
een boodschap schuil. Dit is de emotionele lading achter het verhaal en deze wordt op een bepaalde
manier tot uitdrukking gebracht. De zorgverlener ziet zich voor twee vragen gesteld: enerzijds welke
inhoud en anderzijds welke lading heeft de belevingswereld op dit moment. Het algemene antwoord op
de vraag naar de inhoud van de beleving, kan de zorgverlener vinden in de meta-theorie van de
belevingsgerichte begeleiding (Verdult, 1993). Het specifieke antwoord vindt hij in de actuele situatie
van de individuele bewoner, welke sterk gekleurd wordt door de levensloop. De emotionele lading kan
de zorgverlener zoeken in algemeen menselijke gevoelens en behoeften, zoals verdriet, teleurstelling,
gemis, erbij willen horen, angstig zijn, kunnen vertrouwen. De individuele inkleuring van deze lading
kan de zorgverlener ervaren in zijn relatie met de demente mens, omdat de algemeen menselijke
gevoelens door een individu veelal op dezelfde manier worden uitgedrukt.

'Letterlijk of 'figuurlijk'?
Als de zorgverlener de actuele inhoud van de beleving kent, en hij weet ook welke lading er achter
schuil gaat, dan staat hij voor de opgave: hoe moet ik 'mee-gaan' in de wereld van de demente mens? De
zorgverlener staat voor de keuze ‘letterlijk’ mee-gaan of 'figuurlijk’, ‘symbolisch’ mee-gaan. Bij 'letterlijk’
mee-gaan kunnen we dan nog een onderscheid maken tussen 'mee-gaan op inhoudsniveau' en 'meegaan op gedragsniveau'.
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‘Letterlijk’ mee-gaan houdt in, dat de zorgverlener op de inhoud van het verhaal inspeelt en op die
inhoud gaat reageren. Hij kan daarbij het verhaal van de demente mens gaan exploreren en ontdekken
wat er allemaal aan het verhaal vastzit. Met zijn vragen geeft hij de demente mens de kans om zijn
verhaal te vertellen, maar de boodschap blijft verborgen; aan zijn gevoelens wordt niet geraakt. De
zorgverlener kan ook ‘letterlijk’ mee-gaan door op het gedrag in te spelen. Als de demente mens, vanuit
zijn innerlijke beleving, tot een bepaald gedrag komt, dan kan de zorgverlener hem in zijn gedrag
volgen.
De vaardigheid, die de zorgverlener bij deze manieren van ‘mee-gaan’ vaak hanteert, is die van het
verkennen van de inhoud (Verdult, 1996). Wie, wat, waar, wanneer en hoe-vragen zijn uitnodigende
vragen, die de demente mens de kans geven om zijn verhaal te doen. Vaak is voor hemzelf zijn verhaal
ook niet duidelijk. Door uitnodigende vragen te stellen geeft de zorgverlener de betrokkene de kans om
zijn verhaal kwijt te kunnen. Open vragen zijn daarbij het beste instrument; in een open vraag ligt het
antwoord niet besloten. Open vragen geven daardoor ruimte aan het eigen verhaal van de
dementerende mens. Bij ‘letterlijk’ meegaan exploreert de zorgverlener hoofdzakelijk de inhoud van het
verhaal. Bij beide benaderingen, -op inhoudsniveau en op gedragsniveau ‘mee-gaan’-, wordt de vraag
naar de diepere emotionele motieven achter het gedrag, de vraag naar de boodschap, niet gesteld. Het
gevaar dat schuil gaat in deze benaderingen is, dat de dementerende mens het ‘letterlijk’ mee-gaan
ontmaskert. Er komt immers een moment waarop de zorgverlener strop komt te zitten. Dit is ook het
moment waarop de bewoner kan aanvoelen dat er ‘iets’ niet klopt. Alhoewel de kans groot is dat hij niet
goed beseft wat er niet klopt, bestaat er een aanzienlijk risico dat het vertrouwen in de zorgverlener een
deuk oploopt. En zonder vertrouwen is ondersteunen onmogelijk.
Wat wordt dan verstaan onder 'figuurlijk’ of ‘symbolisch’ mee-gaan? Achter elke beleving gaat een
boodschap schuil. Deze boodschap achter het verhaal wordt gecommuniceerd op wat wordt genoemd
het

betrekkings- of gevoelsniveau. Op dit communicatiekanaal worden onderliggende gevoelens,

stemmingen en affectieve behoeften gecommuniceerd. In het 'figuurlijk mee-gaan' gaat de zorgverlener
met de dementerende mens communiceren op dit gevoelsniveau. Anders gezegd: niet de inhoud van
zijn verhaal wordt het gespreksonderwerp, maar de onderliggende gevoelens. Niet het praten ‘over’ wat
er aan de hand is, maar het beleven van de gevoelens die horen bij de situatie is belangrijk. De
zorgverlener gaat, met andere woorden, op zoek naar de emotionele motieven achter het verhaal of
achter het gedrag.
De vaardigheden die de zorgverlener daartoe nodig heeft zijn: exploreren, reflecteren en valideren
(Verdult, 1996). Het exploreren is hetzelfde als bij het ‘letterlijk’ mee-gaan, zij het dat het ‘figuurlijk’
meegaan niet gericht is op de inhoud, maar op het gevoel. Tijdens het exploreren zijn er voor de
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zorgverlener twee geldige redenen om zelf te spreken, namelijk om uit te drukken dat hij het verhaal
begrijpt en om verdere opheldering te vragen. De empathische zorgverlener gaat echter een stap verder.
Hij wil namelijk niet blijven steken in ‘praten over’, maar hij wil met de demente mens de stap zetten
naar de gevoelens die op dat moment in hem leven. Door te reflecteren op die gevoelens geeft de
zorgverlener de ruimte aan het uiten van deze gevoelens. Door actief luisteren gaat de zorgverlener op
zoek naar de gevoelsgeladen uitspraken, die de boodschap achter het verhaal duidelijk maken. Deze
gevoelsgeladen uitspraken vormen als het ware de toegang tot de beleving. Bij het reflecteren of
spiegelen maakt de zorgverlener gebruik van gevoelsreflecties. Gevoelsreflecties gaan niet in op de
manifeste, maar wel op de latente inhoud van het verhaal; ze zijn niet gericht op de inhoud maar op de
emotionele lading. De zorgverlener sluit aan bij het intern referentiekader van de dementerende mens,
dat wil zeggen, bij de ervaring van de situatie en niet bij de objectieve realiteit van de betrokkene. Niet
dé realiteit, maar de beleving vormt de innerlijke wereld. Om goed aan te sluiten bij de gevoelens is het
van belang dat de zorgverlener zoveel mogelijk dezelfde woorden en dezelfde intonatie gebruikt als de
demente mens in zijn gevoelsgeladen uitdrukkingen gebruikt. Met zijn reflectie toetst de zorgverlener
ook of hij goed aangevoeld heeft wat er in de ander omgaat. Tenslotte wordt een reflectie altijd zo
gegeven, dat de demente mens daardoor wordt uitgenodigd om zijn gevoelens verder te uiten.
De derde stap is valideren. In het algemeen hebben demente mensen het idee dat wat ze voelen
ongewoon of zelfs abnormaal is. De empathische zorgverlener is er echter van overtuigd dat gevoelens
tot ons mens-zijn behoren, en dat juist het niet uiten tot vervreemding leidt, zelfs ziekmakend is. Vanuit
zijn overtuiging kan hij de dementerende mens bevestigen of valideren in zijn gevoelens. Vooral
ouderen die aftakeling ervaren, hebben de bevestiging nodig dat ze mogen voelen wat ze voelen.
‘Figuurlijk’ meegaan is het allermoeilijkste. Het is geen eenvoudige techniek, maar het vereist van de
zorgverlener een empathische houding naar zichzelf en naar de demente mens. Het lukt ook niet altijd,
omdat het kan zijn dat de dementerende mens niet openstaat voor een gevoelsmatige communicatie.
Zijn weerstand kan te groot zijn, of zijn emotionele motieven zo sterk, dat hij alleen openstaat voor
concrete en vooral onmiddellijke hulp.

3.3 Interventies en struikelblokken.

Het kunnen ervaren van gevoelens in de context van een empathische relatie met een ‘goed-genoegmoederende’ zorgverlener is de essentie van een op beleving gerichte begeleiding. Gevoelens hebben
een adaptief, expressief en communicatief aspect, welke onlosmakelijk verbonden zijn met menselijke
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ervaring (Damasio, 1995). Gevoelens vormen bemiddelaars in de interactie tussen het individu en zijn
omgeving; ze zijn bronnen van informatie en persoonlijke betekenis en liggen aan de basis van
ervaringen van authenticiteit en levendigheid. Als echter de affectieve ervaringen van demente
mensen bedreigend, beangstigend, overspoelend kunnen zijn, dan zijn gevoelens niet adaptief meer,
of geen bron van authentiek ervaren. Dan worden gevoelens een bron van angst, waarbij de demente
mens

dan

alleen

zijn

toevlucht

kan

zoeken

in

beveiligende

operaties.

Hij

gaat

dan

afweermechanismen hanteren om zichzelf te beschermen tegen die overweldigende gevoelens, of
tegen de personen die zijn integriteit dreigen te verstoren. Angst motiveert de activatie van afweer om
bescherming

te bieden tegen geanticipeerde emotionele pijn. Belevingsgerichte begeleiding van

demente mensen wil het volgende doen voor hen:
- het bevorderen of in stand houden van een relatie tussen de demente mens en zijn zorgverlener
(relationele interventie);
- het draaglijk en hanteerbaar maken van moeilijke gevoelens, die de demente mens dreigen te
overspoelen, waardoor vermeden wordt dat zij alleen nog in afweer leven en zich uitsluitend
defensief opstellen, (herstructurerende interventies);
- een veilige relatie aanbieden waarbinnen gevoelsontlading kan plaatsvinden (affectieve interventies).
Aansluitend bij deze doelstellingen kunnen de hierna volgende interventies worden geformuleerd;
interventies die de empathische zorgverlener helpen de doelstellingen van persoonsgerichte
belevingsgerichte begeleiding te realiseren in de praktijk. Hierbij baseer ik mij op Fosha en Slowiaczek
(1999), waarbij ik hun interventies voor kortdurende psychotherapie heb ‘vertaald’ naar de
begeleiding van demente mensen. Uiteraard zijn niet alle voorgestelde interventies bruikbaar, omdat
belevingsgerichte begeleiding geen psychotherapeutische doelstelling heeft. Ik heb dan ook een
selectie gemaakt.

Relationele interventies.
Deze interventies hebben tot doel de relatie tussen de demente mens en de empathische zorgverlener
te bevorderen. Essentieel is, dat er een vertrouwensrelatie ontstaat.
1)Faciliteren van de relationele ervaring tussen de demente mens en de zorgverlener.
De zorgverlener stelt zich open voor hoe de demente mens zich voelt als hij contact heeft met de
zorgverlener. Hij geeft de demente mens de boodschap dat gevoelens die opkomen tijdens hun
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ontmoeting, openlijk besproken kunnen worden. De zorgverlener observeert of er schommelingen
optreden in het contact. Als de afweer toeneemt, of de demente mens zich meer afsluit, is de angst op
dat moment niet hanteerbaar; als de demente mens dieper gaat, of als er meer nabijheid komt, is er
kennelijk vertrouwen en veiligheid. In deze interventies heeft de zorgverlener altijd veiligheid voor
ogen.
Voorbeelden:
ZV: ‘Ik heb het gevoel dat dit voor u heel moeilijk is’.
ZV: ‘Ik merk dat u zich veel zorgen maakt’.
2) Expressie van empathie en steun door de zorgverlener.
Zoals ik al eerder heb aangegeven is empathie, het aanvoelingsvermogen van de zorgverlener, van
wezenlijk belang in een veiligheidbiedende relatie. De zorgverlener geeft ook uitdrukking van zijn
empathie. Empathie moet gedeeld worden. Hij valideert de ervaring van de demente mens door de
betekenis van deze ervaring te erkennen. De zorgverlener bekrachtigt positieve eigenschappen en
restmogelijkheden (niet in cognitieve zin, maar als ego-functies), biedt aanmoediging door te wijzen
op gezonde aspecten in het functioneren.
Voorbeelden:
ZV: ‘Ik merk dat u uw gevoelens goed kunt laten zien’.
ZV: ‘Ik zie dat u er op eigen kracht weer een stuk bovenop bent gekomen’.
3) Expressie van de affectieve ervaring van de zorgverlener.
Een relatie wordt versterkt als de zorgverlener ook aangeeft hoe hij zichzelf voelt bij de demente
mens. Bij zelfonthulling gebruikt de zorgverlener zijn eigen gevoelens om openheid, ruimte en
intimiteit te creëren.
Voorbeelden:
ZV ‘Ik kan mij soms ook zo eenzaam voelen’.
ZV: ‘Als ik in uw schoenen zou staan, zou ik ook heel verdrietig zijn’.
4) Samenwerking met de demente mens.
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Omdat begeleiding gaat over moeilijke momenten die dementerende mensen doormaken, is de kans
groot dat deze de zorgverleners als een soort redder gaan zien. Het risico bestaat dan dat de demente
mens alle oplossingen van de zorgverlener gaat verwachten. De zorgverlener blijft erop gericht om de
persoonlijke competentie van de demente mens aan te spreken en samen te zoeken naar goede
oplossingen. Dit geeft meer controle over het eigen leven.
Voorbeelden:
ZV: ‘Hoe zou u dit probleem aanpakken?’
ZV: ‘Wat denkt u dat we samen zouden kunnen doen?’.

Herstructurerende interventies.
Het gemeenschappelijk doel van deze groep interventies is het aanbrengen van structuur in de
beleving. Dit betekent niet: het verklaren van gevoelens of het oriënteren op de realiteit. Het betekent
meer gevoelsmatige duidelijkheid brengen in de emotionele chaos.
5) Het opsporen van schommelingen in openheid versus defensiviteit.
Het is voor de zorgverlener van belang om goed te observeren of de demente mens zich openstelt
voor zijn aanwezigheid, voor zijn interventies en voor zijn eigen gevoelens. Openheid betekent meer
toegankelijkheid. Is de demente mens daarentegen defensief, afwerend, in verzet, dan weet de
zorgverlener dat hij op dat moment meer in angst leeft en zijn overlevingsmechanismen geactiveerd
zijn. Zijn aandacht richt zich dan op deze angst en op het bieden van veiligheid.
Voorbeelden:
ZV: ‘Ik merk dat u het moeilijk heeft met deze gevoelens en dat u ze liever zou wegstoppen. Ik kan dat
begrijpen’.
ZV: ‘U bent zo bang op dit moment dat u er liever niet verder over praat. Ik begrijp dat, maar ik wil u
liever niet alleen laten’.
6) Werken met defensieve reacties.
We moeten ons goed realiseren dat defensieve strategieën een beschermende functie hebben en dat als
de angst groeit in het dementeringsproces, demente mensen niet de neiging hebben om deze afweer
op te geven. Integendeel, afweer zal zich versterken. Echter, door in afweer te leven zetten demente
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mensen zichzelf en hun omgeving enorm onder druk. De zorgverlener probeert deze druk weg te
nemen, en wel door de defensieve mechanismen, ten eerste op een niet veroordelende manier te
benoemen, ten tweede door ze bespreekbaar te maken, en ten derde door ze positief te herkaderen.
Dit moet leiden tot het wegnemen van de druk.
Voorbeelden:
ZV: ‘Ik zie dat u uw gevoelens probeert in te slikken, maar misschien kan het helpen om ze toch maar
te uiten. Ik zal bij u blijven’.
ZV: ‘Volgens mij zit er achter uw boosheid veel angst en probeert u deze te verbergen. Ik kan
aanvoelen dat u zeer angstig bent’.
7) Werken met angst.
Ondraaglijke emotionele pijn, in de vorm van wanhoop, paniek, ontreddering, radeloosheid en
dergelijke, geven demente mensen angst. Angst motiveert afweer. Wanneer een demente mens
volledig in beslag wordt genomen door de ervaring van angst, dan tracht de zorgverlener zo dicht
mogelijk te blijven bij wat de demente mens op fysiek en emotioneel vlak doormaakt. Hij vraagt hem
zijn fysieke ervaring van angst in detail te beschrijven, waar deze zich in zijn lichaam manifesteert en
welke sensaties hiermee gepaard gaan. Uiteraard wil de zorgverlener de angst verminderen. Als de
demente mens zijn angst kan delen, dan overwint hij deze vaak.
Voorbeelden:
ZV: ‘Kunt u mij eens beschrijven wat er nu precies in uw lichaam gebeurt?’.
ZV: ‘Wat zou het ergste zijn wat er kan gebeuren?’.
8) Werken met relationele patronen.
Demente mensen gaan vaak op heel stereotype manieren om met andere mensen. Deze hardnekkige
patronen zijn een herhaling van hechtingsrelaties in de kindertijd. Oude patronen kunnen in actuele
relaties herhaald worden, en naarmate de retrogenese vordert zal deze herhaling krachtiger en dieper
worden. De belevingsgerichte zorgverlener zal nagaan in welke mate deze patronen te wijten zijn aan
beperkingen, angsten en vervormingen. Hij zal deze oude patronen verbinden met huidige relaties.
Van daaruit zal hij overdracht beschouwen als een herhaling van relaties uit het verleden. De
zorgverlener gaat niet in op de inhoud van de overdracht, maar zoekt naar de onderliggende
emotionele betekenis.
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Voorbeelden:
ZV: ‘U heeft het gevoel dat er niemand voor u zorgt en dat u een oud gevoel in uw leven meedraagt’.
ZV: ‘Ik merk dat u ervan geniet om gezellig samen te zitten, zo dicht bij elkaar, precies alsof u weer bij
uw moeder zit’.

Affectieve interventies.
Deze groep interventies hebben tot doel om de affectieve ervaring van de demente mens toegankelijk
te maken, te ordenen en eventueel te verdiepen. Vanuit de reeds eerder geformuleerde grondregel:
alleen gevoelens die geuit én gedeeld kunnen worden krijgen maar een plaats in de beleving, streeft
de zorgverlener naar emotionele ontlading waardoor druk vermindert of verdwijnt.
9) Faciliteren van affectieve ervaring.
Bij deze interventies wordt de actuele beleving van de demente mens opgespoord en geëxploreerd.
Als de demente mens vol is van emoties dan spiegelt (reflecteert) de zorgverlener deze emoties en
bevestigt hij de diepgang en de betekenis van de eigen ervaring. Is de emotionele beleving van de
demente mens slechts oppervlakkig, dan kan de zorgverlener verdieping aanbrengen door zijn eigen
emotionele reactie te introduceren. Wanneer de demente mens geen contact heeft met zijn gevoelens,
maar de zorgverlener wel inschat dat er ‘iets dwars zit’, dan kan hij anticiperend spiegelen, dat wil
zeggen, emotioneel reageren op de demente mens, alsof deze in staat zou zijn zijn gevoelens te uiten.
Voorbeelden:
ZV: ‘Ik merk dat u heel erg teleurgesteld bent’.
ZV: ’Ik heb het gevoel dat er nog meer gevoelens in u schuil gaan’.
10) Benoemen en erkennen van gevoelens.
Telkens wanneer een demente mens een emotionele ervaring heeft, dient deze erkend en benoemd te
worden. Als demente mensen geholpen worden om zich bewust te maken dat zij emoties ervaren en
welke deze zijn, dan zal dit hun emotionele ontlading vergemakkelijken. Als demente mensen niet
meer in staat zijn tot uitgebreide verbale communicatie, dan kan de zorgverlener gevoelens in het
algemeen benoemen. Dit is de techniek van de meerduidigheid.
Voorbeelden:
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ZV: ‘Ik zie dat u zich hierover schaamt’.
ZV: ‘Het is heel pijnlijk voor u’.
11) Streven naar concreetheid.
In principe streeft de zorgverlener naar het exploreren van alle aspecten van een emotionele ervaring.
Een emotionele ervaring van een demente mens is beter te hanteren als deze concreet gemaakt kan
worden. Een gedetailleerd gesprek over de emotionele ervaring is dan van belang. Door een zo
nauwkeurig mogelijke beschrijving van de ervaring kan de demente mens dichter bij de beleving
ervan komen. Dit geldt ook voor herbelevingen in het kader van retrogenese. Door specifieke,
explorerende vragen te stellen kan de zorgverlener de demente mens dichter bij zijn gevoel brengen.
Voorbeelden:
ZV: ‘Wat bedoelt u daar precies mee?’.
ZV: ‘Kunt u er iets meer over zeggen: hoe ging dat precies?’.
12) Aandacht richten op lichaamsgebonden ervaringen.
Mensen zijn zich niet altijd bewust van het feit dat hun lichamelijke sensaties verband houden met
emotionele reacties. Dit geldt ook voor demente mensen. Door hun aandacht te richten op hoe hun
emoties via hun lichaam tot uitdrukking komen, kunnen demente mensen meer contact maken met
wat zij werkelijk voelen.
Voorbeelden:
ZV: ‘Ik zag dat u diep moest zuchten. Wat zit er in die zucht?’.
ZV: ‘Waar in uw lichaam voelt u op dit moment vooral de spanning?’.
13) Gebruik maken van contactreflecties.
Als de verbale taal als communicatie wegvalt dan kan, via de contactreflecties van Prouty, een
eenvoudig contact gemaakt worden met demente mensen (Verdult, 1993;1997). De zorgverlener heeft
daarbij vooral aandacht voor de lichaamstaal van de demente mens. En aangezien angst het
basisgevoel is en blijft, ook van ernstig dementerende mensen, zullen de contactreflecties vooral
gericht zijn op de bevestiging van veiligheid, en dit door vertrouwen te bieden. De zorgverlener
observeert nauwkeurig of zijn contactreflecties leiden tot meer afstand (afweren, afsluiten en afwijzen
zijn afstandssignalen) of leiden tot meer nabijheid (toetsen, toelaten en toewenden zijn
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nabijheidssignalen). Bijvoorbeeld: de zorgverlener legt zijn arm om de demente mens en deze laat dit
toe, of hij streelt het hoofd.

Struikelblokken.

In tegenstelling tot de drie groepen interventies, - relationeel, herstructurerend en affectief, - zijn er
ook heel wat interventies mogelijk die juist niet tot empathische ondersteuning leiden en die de
emotionele pijn eerder lijken te vergroten dan te verkleinen. Deze interventies zijn struikelblokken in
een verdieping van de affectieve betrokkenheid bij de lijdende dementerende mens. Ze geven eigenlijk
blijk van het niet accepteren van het lijden en de pijn; ze zijn er meer op uit om de demente mens te
veranderen, te dwingen zijn emoties in te slikken, zich aan te passen, zich ‘normaal’ te gedragen. Ik
heb dat eerder de ‘strijd om normaliteit’ genoemd, die past in een ‘zwart pedagogische’ houding
(Verdult, 1993). Gordon (1989) geeft een overzicht van struikelblokken in empathische communicatie.

- bevelen, aanwijzingen geven, commanderen
- waarschuwen, vermanen, dreigen
- moraliseren, preken, smeken
- adviseren, suggereren
- met logische argumenten overreden, belezen
- oordelen, bekritiseren, afkeuren, beschuldigen
- prijzen, goedkeuren, positief waarderen, vleien
- schelden, belachelijk maken, beschamen
- interpreteren, analyseren, diagnosticeren (zonder toetsing)
- geruststellen, troosten
- ondervragen, verhoren
- afleiden, voor de gek houden, negeren.
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Tabel 3.1: Overzicht van struikelblokken in empathische communicatie (naar Gordon, 1989).

In wezen zijn struikelblokken altijd gebaseerd op het streven naar controle over de gevoelens van de
ander. In plaats van empathisch te luisteren, streeft de zorgverlener die struikelt, naar macht over de
beleving van de demente mens. Gevoelens worden genegeerd of weggepraat. De beleving wordt
geblokkeerd, waardoor de demente mens emotioneel in de kou blijft staan. De relatie wordt niet
versterkt en de beleving niet verhelderd.

Samengevat, de ‘goed-genoeg moederende’ zorgverlener gaat idealiter mee in de gevoelsmatige
betekenis van het verhaal of van het gedrag. Hij bekommert zich in eerste instantie niet om de inhoud,
maar om de betekenis. Hij is er niet op uit om te corrigeren of te informeren. Hij brengt zijn empathie
en respect tot uitdrukking door zijn relatie met de demente mens te versterken, door diens beleving te
structureren of te verhelderen, en door gevoelsontladingen mogelijk te maken. Hij waakt erover de
communicatie niet te laten vastlopen door struikelblokken op te werpen.
Een empathische zorgverlener probeert deze interventies ook te gebruiken bij demente mensen die
probleemgedrag vertonen. Probleemgedrag ziet hij als een noodsignaal, als een uitdrukking van
onmacht.
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Hoofdstuk 4:
PROBLEEMGEDRAG: NOODSIGNALEN

4.1 Probleemgedrag als noodsignaal.

Het is mijn overtuiging dat probleemgedrag een noodsignaal is van een vastgelopen individu in een
vastgelopen relatie. Demente mensen die probleemgedrag vertonen, en dat zijn ze gelukkig niet
allemaal, zijn vastgelopen in hun eigen beleving en in hun contact met de omgeving. Ze voelen zich
niet goed in hun vel en ze voelen zich niet goed tussen de mensen met wie ze leven. Daarmee is
tevens gezegd dat probleemgedrag verwijst naar zich slecht voelen. Ik heb nooit demente mensen
meegemaakt met probleemgedrag, die gelukkiger werden door hun gedrag. Eerder is het zo, dat
onlustgevoelens werden afgereageerd; er zit hen iets dwars en ze moeten dit kwijt, op welke manier
dan ook. Achterdocht is daar een mooi voorbeeld van. Achterdochtige demente mensen zetten hun
eigen angsten om in een beeld van een vijandige omgeving. Ze hebben het idee dat iedereen tegen hen
is, of hen iets willen aandoen, terwijl ze zich eigenlijk bedreigd voelen door de omgeving. Anders
gezegd: probleemgedrag is het gevolg van een combinatie van intrapsychische en relationele
processen. Zoals we gezien hebben wordt angst het basisgevoel van dementerende mensen. Deze
angst wordt gevoed door het verlies van autonomie en van identiteit. Dit zijn intrapsychische
processen; ze spelen zich af in de innerlijke beleving van het individu. Ze ondermijnen zijn
draagkracht en verstoren zijn psychisch evenwicht.
Via zijn afweermechanismen probeert de demente mens zichzelf te handhaven. Afweer is een vorm
van zelfbescherming; het is het niet kunnen toelaten van de emotionele pijn omdat deze te groot is, te
zwaar weegt, ondraaglijk is. Echter, en dit is een algemeen menselijk mechanisme, wanneer we te
maken krijgen met een pijn veroorzaakt in het heden, dan wordt deze ook altijd gekoppeld aan oude
pijn uit het verleden. We doen dat onbewust, maar duidelijk is dat het gebeurt. Zo wordt de pijn van
het dement zijn versterkt met pijn uit het verleden. Ervaringen die in het verleden verdrongen
moesten worden, komen door de actuele pijn terug in de beleving. In die zin zijn demente mensen
lijdende mensen op twee niveaus: ze lijden onder hun aftakeling én ze lijden onder oude pijn die
geactualiseerd wordt in hun beleving. Oude pijn, die op het bewuste niveau geen pijn meer deed,
komt terug. Er ontstaat een neerwaartse spiraal. Naarmate het dementeringsproces vordert, groeit de
basale angst, én nemen de afweermechanismen in efficiëntie af. Het beheersbaar houden van angsten
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door afweer en verdringing, wordt steeds moeilijker. Het wordt voor demente mensen steeds
zwaarder om hun angsten zelf onder controle te houden. En dan is angst als water: het zoekt altijd een
uitweg. Angst moet zich uiten. Wat zich van binnen afspeelt moet naar buiten gebracht worden. Dat is
geen keuze, maar een noodzaak. De onlustgevoelens die demente mensen ervaren moeten omgezet
worden in gedrag. Dit is de basis van het relationele aspect van probleemgedrag. Ofwel zoekt de
demente mens naar mogelijkheden om zijn angst tot ontlading te brengen, ofwel zoekt hij contact met
iemand die zijn falende zelfcontrole kan herstellen. Voor beide aspecten, ontladen van angst én/of
herstel van zelfcontrole, heeft een demente mens een ‘goed-genoeg’-moeder nodig, die ‘containment’
biedt.
Een waarschuwing is hier op zijn plaats. Het is niet omdat achter alle probleemgedragingen vormen
van angst schuilgaan, dat alle angst ook tot probleemgedrag leidt. Angst kan ook naar buiten komen
zonder dat dit probleemgedrag geeft. Dit brengt ons tot de vraag: wanneer noemen we gedrag
probleemgedrag? Ofwel, wat is de definitie van probleemgedrag? Het is niet makkelijk om deze vraag
te beantwoorden. Ilse Warners (1998) merkt terecht op, dat in veel gevallen het gedrag van iemand die
aan het dementeren is, pas als een probleem wordt beschouwd als het gedrag problematisch is voor
anderen. Zolang het gedrag min of meer overeenkomt met patronen waaraan zorgverleners gewend
zijn geraakt en waarmee zij om kunnen gaan, worden de noodsignalen of de roep om aandacht
gemakkelijk over het hoofd gezien. Ik zou een onderscheid willen maken tussen: een demente mens
heeft problemen enerzijds, én een demente mens geeft problemen anderzijds. Bij deze laatste opvatting
wordt de demente mens vaak als ‘lastig’, als ‘storend’ beschouwd. Zo wordt zijn gedrag vaak
losgekoppeld van de context waarin het plaatsvindt. Zijn ‘abnormaal’ gedrag geeft problemen aan zijn
omgeving. In deze opvatting bestaat het gevaar dat probleemgedrag gezien wordt als een eigenschap
van de demente mens, ofwel als een vastliggend symptoom van zijn ziekte. Omdat in deze opvatting
het gedrag van de demente mens als ‘fout’ of als ‘abnormaal’ wordt bestempeld, zien we vaak dat
zorgverleners zoeken naar veranderingsmogelijkheden. Met een beetje ‘goede wil’ moet hij zijn
gedrag toch kunnen veranderen. Soms wordt gedragsverandering zelfs geëist of wordt geprobeerd dit
af te dwingen met belonen of bestraffen. De ‘strijd om normaliteit’ zoals ik die eerder heb beschreven,
past in deze opvatting (Verdult, 1993). Een demente mens wordt geacht zich ‘normaal’ te gedragen en
als hij dat niet doet dan is hij ‘problematisch’. Het valt niet te ontkennen dat dementerende mensen
gekke dingen kunnen doen, die storend kunnen zijn voor hun omgeving, maar ik volg Ilse Warnes
(1998) wanneer zij stelt dat de term ‘gedragsgestoord’ misleidend is. Het is niet zozeer het gedrag dat
gestoord is, stelt zij, maar de balans in het gevoelsleven en het denken, en in de hele affectieve
huishouding. Een dementerende mens die gedrag vertoont dat storend kan zijn voor zijn omgeving,
hééft problemen. Zijn emotionele pijn is zo groot, dat hij op dat moment geen andere ontlading of
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afweer als mogelijkheid ervaart. Hij heeft zijn angsten niet meer onder controle; zijn zelfbescherming
dreigt weg te vallen. Deze ontwrichting van zijn psychisch evenwicht komt via zijn (probleem)gedrag
tot uitdrukking. Het is een noodsignaal: ‘help mij, ik voel mij slecht en kan het niet alleen meer aan’.
In deze zin is probleemgedrag een vorm van communicatie.
Probleemgedrag is dus een uiting van verstoord beleven én probleemgedrag is relationeel. Hoe
ernstig iemands probleemgedrag ook mag zijn, het is altijd een uitdrukking van zijn innerlijke
gevoelswereld én het is altijd een signaal naar zijn omgeving. Daarmee treedt probleemgedrag op in
een bepaalde context, in een relatie. De algemene communicatietheorie heeft een aantal belangrijke
psychologische ‘wetten’ ontdekt, welke in elke vorm van menselijke communicatie optreden
(Schouten, 1989). Eén daarvan stelt dat er in communicatie altijd sprake is van wederzijdse
beïnvloeding. Dit houdt in dat de demente mens invloed heeft op het gedrag van zijn zorgverleners,
maar óók dat zijn zorgverleners een rol spelen in zijn eigen gedrag. Als een demente mens problemen
heeft, beïnvloedt hij met zijn probleemgedrag zijn omgeving (zorgverleners, familie en
medebewoners), en tegelijkertijd hebben mensen uit zijn omgeving ook invloed op zijn gedrag.
Probleemgedrag staat dus niet los van de context waarin dit gedrag zich manifesteert. Deze
beïnvloeding vanuit de omgeving kan zich op twee niveaus afspelen. Zorgverleners kunnen het
gedrag veroorzaken of versterken. Ten eerste kunnen mensen uit de omgeving van de demente mens
zijn problemen veroorzaken. Zo kan de zorgverlener door ruw of bot gedrag agressie uitlokken, of
kan het negeren van een vraag of wens tot frustratie en verdriet leiden. Ook de struikelblokken in
communicatie veroorzaken vaak problemen. Ten tweede kunnen zorgverleners het probleemgedrag
versterken en wel door slecht te reageren op het appèl, het noodsignaal van de demente mens. Als
emotionele pijn genegeerd of ontkend of niet beantwoord wordt, dan versterkt deze zich. Meer angst,
meer pijn geeft meer kans op (emotionele problemen) en dus op probleemgedrag. Wat moet een
demente mens die ondraaglijke pijn ervaart anders doen om ‘gezien’ en ‘gehoord’ te worden? Ik zou
Winnicott (1987) willen parafraseren als hij stelt, dat niets zo erg is als ‘niet gehoord’ en ‘niet gezien’ te
worden. Hij vindt het miskennen van de emotionele behoeften en van de noodsignalen die mensen
uitzenden als ze zich niet begrepen voelen, erger dan fysieke mishandeling. Winnicott heeft gelijk;
genegeerd worden als men in grote emotionele nood zit, is dodend; het tast de integriteit aan, het
ondermijnt de eigenwaarde en het zelfvertrouwen.
Telkens als we spreken over probleemgedrag zouden we moeten zeggen: het gedrag waarmee een
demente mens zijn emotionele pijn of angst uitdrukt, dat als een probleem wordt ervaren door zijn
omgeving. Eigenlijk is probleemgedrag een onhandige of ongelukkige poging om contact te krijgen,
om aandacht te vragen voor een emotioneel probleem. Probleemgedrag is een appèl: ‘ik voel mij niet
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goed, ik ben bang, help mij’. Zoals het kind door ‘stout’ te doen de aandacht van zijn moeder trekt, zo
kan de demente mens probleemgedrag vertonen om gehoord te worden in zijn pijn en angst .
Het doel van belevingsgerichte begeleiding is, het decoderen van de emotionele boodschappen die in
het (probleem)gedrag van demente mensen zitten, en vervolgens de begeleiding af te stemmen op
deze emotionele boodschappen. Het doel van belevingsgerichte begeleiding is dus niet in de eerste
plaats het veranderen van gedrag, ook niet van het probleemgedrag. Het is geen gemakkelijke opgave
om te zoeken naar de emotionele betekenis van het probleemgedrag van de demente mens, als men er
tegelijkertijd ook veel last van heeft. Het is een teken van professionaliteit als de zorgverlener is staat
is om zijn eigen gevoelens en frustraties te onderkennen, maar ze niet te laten doorspelen in de
begeleiding. Doet hij dat wel dan zit hij in de tegenoverdracht en loopt hij het risico allerlei
psychologische wapens te gaan gebruiken om het probleemgedrag te bestrijden. In het geval van
tegenoverdracht roept het gedrag van een demente mens zoveel eigen onverwerkte emoties bij de
zorgverlener op, dat hij niets anders kan dan zijn deze afreageren (Verdult, 1996). Als we in
tegenoverdracht zitten dan is de ander de ‘lastige patiënt’, die niet goed reageert op onze goede
bedoelingen. Dan wordt het onmogelijk om doorheen onze eigen frustraties te blijven kijken naar de
lijdende mens achter het probleemgedrag. Hier dreigt een conflict waardoor de demente mens nog
meer vastloopt in zijn moeilijkheden. Door zijn ‘storend’ gedrag blijven steeds meer mensen
(zorgverleners, familieleden of medebewoners) op afstand. Ze groeien verder uit elkaar en dit kan de
emotionele problematiek van de ‘storende’ demente mens weer versterken.
Samengevat, beter zou het zijn om niet te spreken over een dementerende mens die probleemgedrag
vertoont, maar van een demente mens in emotionele nood. Probleemgedrag is de uitdrukking van zijn
noodlijdendheid.

4.2. De preventieve aanpak.

De humanistische psychologie, waarmee ik me nog altijd verwant voel, vertrekt vanuit het idee dat
alle menselijk gedrag wordt gemotiveerd vanuit een aantal basisbehoeften (Maslow, 1981). Dit geldt
volgens mij ook voor dementerende mensen. Als deze basisbehoeften, zoals veiligheid, erbij horen,
erkenning en zelfactualisatie, niet of onvoldoende vervuld zijn, dan voelt men zich onvervuld,
gefrustreerd, ontevreden, depressief. Dit is een andere manier om te zeggen dat probleemgedrag een
uitdrukking is van een gefrustreerd mens. Onvervulde basisbehoeften maken ongelukkig, en

78

ongelukkige mensen geven noodsignalen (Verdult, 1993). Probleemgedrag is een indicatie van
onvoldoende afstemming tussen de emotionele noden van de mens én het vermogen van zijn
omgeving om aan deze noden tegemoet te komen (Zgola, 1999). Dit geldt ook voor dementerende
mensen. Als we probleemgedrag van dichterbij bekijken, kunnen we achter dit gedrag een demente
mens zien die probeert zijn autonomie krampachtig vast te houden, die probeert de continuïteit en
samenhang in zijn identiteit te bewaren, die probeert zijn basisgevoel van angst onder controle te
houden. Als hij voor deze pogingen, om zijn emotioneel evenwicht te behouden, te weinig steun krijgt
uit zijn omgeving, dan rest hem niets anders dan een noodsignaal te geven.
Het is een open deur intrappen om te zeggen dat voorkomen beter is dan genezen. Als we het
dementeringsproces definiëren als het verlies van autonomie en van identiteit, - welke verliezen
leiden tot een basisgevoel van angst-, dan zou een preventieve aanpak van probleemgedrag zich
moeten richten op de zelfhandhaving en de zelfbescherming. Ik heb dit ego-ondersteuning genoemd,
die gericht is op het in stand houden van de ego-functies en de ego-sterkte (Verdult, 1989;1993). Een
preventieve aanpak is gebaseerd op de overtuiging dat probleemgedrag niet noodzakelijk een
symptoom van de ziekte dementie is, maar dat het een gevolg is van een gebrekkige afstemming
tussen de noden van de demente mens en de vervulling door zijn omgeving. In navolging van Zgola
(1999) kunnen in de preventieve aanpak, gericht op ego-ondersteuning, vijf aspecten onderscheiden
worden: het handhaven van restmogelijkheden, het rekening houden met beperkingen, het
onderkennen van emotionele noden, het aanpassen van interacties, én het aanpassen van de
omgeving.

Handhaven van restmogelijkheden.
Het is zeker een verdienste van de realiteitsoriënterende benadering (ROB) dat deze probeert de
cognitieve restmogelijkheden van demente mensen zo veel mogelijk aan te spreken. De doelstelling is
echter te beperkt. ROB richt zich te beperkt op het handhaven en stimuleren van cognitieve functies
(waarneming, geheugen, oriëntatie, taal). Cognitief functioneren is slechts een hulpsysteem van de
persoonlijkheid. Voor mij is van belang dat demente mensen uitgenodigd worden om uitdrukking te
geven aan wat rest van hun autonomie en identiteit. De term ‘restmogelijkheden’ is dus eigenlijk
verkeerd. Beter zou zijn: handhaven van (rest)autonomie en (rest)identiteit. Zoals we reeds zagen zijn
de begrippen autonomie en identiteit niet makkelijk eenduidig te definiëren. Dit maakt het invullen
van een preventieve aanpak niet simpel. Als autonomie en identiteit worden geassocieerd met
zelfbepaling, waardigheid, integriteit, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid (Snijders - Van
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Eerenbeemt, 2002) of met authenticiteit, privacy en zelfbeschikking (Warners, 1998) of met
zelfstandigheid, vrijheid van keuze, en zelfregulatie van de eigen leefruimte (Rommel, e.a., 1998), dan
kunnen zeer uiteenlopende interventies worden bedacht. Veel probleemgedrag komt voort uit
‘onhandige’ pogingen van demente mensen om zichzelf te handhaven in een chaotische wereld. In een
preventieve aanpak proberen zorgverleners demente mensen te stimuleren zoveel mogelijk
uitdrukking te geven aan hun individuele persoonlijkheid, die zij in de loop van hun leven
ontwikkeld hebben. Zorgverleners proberen de autonomie van demente mensen zo veel mogelijk te
waarborgen. Terecht hebben Rommel e.a. (1998) erop gewezen dat voor kwetsbare mensen, zoals
dementerende mensen, geldt dat geborgenheid een noodzakelijke voorwaarde is om tot autonomie te
komen. Dit blijft dan ook de belangrijkste opgave in belevingsgerichte begeleiding, en dit zowel in de
preventieve aanpak als in de aanpak van probleemgedrag: het scheppen van een veilige sfeer. In tabel
4.1 zijn een aantal mogelijke interventies opgesomd. Uiteraard zullen we rekening moeten houden
met de verschillende stadia van het dementeringsproces.
- reminiscentie: praten over vroegere levensloopervaringen en persoonlijk functioneren
- uitlokken van persoonlijke meningen of standpunten
- verantwoordelijkheid geven in taken
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- eigen keuzen stimuleren en respecteren
- eigen oplossingen zoeken stimuleren
- stimuleren van genieten van persoonlijke interesses, gewoonten, genotsmiddelen e.d.
- stimuleren van uitdrukken van persoonlijke gevoelens en emoties
- bevorderen van conflicthantering i.p.v. conflictvermijding
- afweer en weerstand respecteren, niet forceren
- bevorderen van zelfcontrole in zorgsituaties
- bevorderen van betekenisvolle relaties met medebewoners
- respecteren van privacy
- respecteren van territoriale integriteit
- bevorderen van het gebruik van sociale vaardigheden
- bevorderen van zintuiglijke waarneming, met name van geprefereerde voorwerpen of stimuli
- bevorderen van beïnvloeding van de omgeving

Tabel 4.1: Handhaven van autonomie en identiteit.

Rekening houden met beperkingen.
Het is van belang dat zorgverleners rekening houden met de beperkingen van demente mensen. Doen
ze dat niet dan wordt er meer geëist van hen dan dat ze aankunnen, en dreigt het gevaar van
overvraging en overbelasting. Als men meer moet doen dan men aankan raakt men gestresseerd. Dit
geldt zeker, in versterkte mate zelfs, voor dementerende mensen.. Stress ondermijnt de
zelfhandhaving en de zelfbescherming. De beperkingen van demente mensen zijn niet alleen cognitief
van aard, maar zij liggen ook op het gebied van hun emotioneel en relationeel functioneren.
Probleemgedrag kan dan ontstaan wanneer de omgeving te weinig rekening houdt met deze
beperkingen. Het is voor demente mensen zeer frustrerend om voortdurend geconfronteerd te
worden met hun falen, met hun tekortkomingen. Dit ondermijnt hun zelfvertrouwen en hun
eigenwaarde. Deze frustraties kunnen zich opstapelen en tot ontlading komen in probleemgedrag.
Tabel 4.2 geeft een aantal mogelijke richtlijnen die rekening houden met cognitieve beperkingen
(Zgola, 1999), terwijl tabel 4.3 gaat over emotionele en relationele beperkingen.

Geheugen:
- leg niet te veel nadruk op korte termijn geheugen
- wees consistent door vaak te herhalen
- maak gebruik van routines en schema’s
- vermijd open vragen als het gaat over informatieve gesprekken
- leg meer nadruk op lange termijn geheugen
Taal:
- leer iemands vocabulair; gebruik zijn woorden
- corrigeer zijn taal niet
- let op nonverbale taal
- houd opdrachten, zinnen eenvoudig en kort
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- ondersteun met gebaren en mimiek
Aandacht:
- vermijd afleidingen
- geef betekenisvolle en consistente aanwijzingen
- geef informatie in kleine, betekenisvolle eenheden
- indien mogelijk en noodzakelijk probeer te heroriënteren
- pas je verwachtingen aan
Oordeelsvermogen en inzicht:
- anticipeer op mogelijke fouten
- vermijd om iemand in het nauw te drijven
- beperk keuzen
- vermijd te argumenteren of te overtuigen
- richt je op de ‘logica’ van de demente mens
Waarneming:
- vermijd afleidende, tegenstrijdige of zinloze stimuli
- biedt stimuli aan die van meerdere zintuigen gebruik maken
- probeer continuïteit in de omgeving te handhaven
- creëer contrasten d.m.v. kleuren, textures, e.d.
- voorzie veel licht
- vermijd verblinding en schaduw
Motorische organisatie
- plaats iemand in een context die automatische motorische patronen uitlokt
- als iemand blokkeert, ga terug naar het punt waar hij nog wel wist wat te doen
- start een activiteit op en laat vervolgens de ander zelf doorgaan
- anticipeer op en help bij cruciale momenten
- vermijd iemand iets te laten doen waarvan hijzelf het gevoel heeft dit niet te kunnen
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Tabel 4.2: Richtlijnen bij cognitieve beperkingen.

Emotioneel:
- vermijd weerstand en verzet
- vermijd onnodige confrontatie
- zoek geen conflicten op, lok ze niet uit
- los het conflict op als er toch een is ontstaan; maak het bespreekbaar op het moment zelf
- versterk geen frustraties
- vergroot geen onzekerheid, onveiligheid of angst
- maak geen verwijten
- stel geen te hoge, maar ook geen te lage verwachtingen
- lach iemand niet uit
- geef iemand het gevoel van invloed en controle over een situatie
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- respecteer keuzen
- forceer niet bij afwijzende signalen
- respecteer iemands territorium
- laat iemand niet schrikken door onverwachte handelingen e.d.
Relationeel:
- geef iemand de kans om zich uit te drukken
- bevorder conversatie
- plaats iemand bij bewoners van hetzelfde functioneren
- onderzoek reacties op lichamelijk contact
- onderzoek effecten van selectieve zintuiglijke prikkels
- respecteer voorkeuren in contacten t.o.v. medebewoners en personeel
- observeer en reageer op contactsignalen van nabijheid zoeken
- observeer en reageer op signalen van onveiligheid/angst

- gebruik contactreflecties om isolement te doorbreken
- praat ook tegen ernstig demente mensen; spreek ze aan
- raak demente mensen aan; laat ze nabijheid voelen

Tabel 4.3:Richtlijnen bij beperkingen op emotioneel en relationeel vlak.

Onderkennen van emotionele behoeften.
Vanuit belevingsgericht perspectief lijkt deze opdracht: het onderkennen van de emotionele
behoeften,

een open deur intrappen. Immers, emotionele behoeften vormen samen met actuele

gevoelens, de kern van onze beleving, en ze motiveren ons gedrag. De vraag is uiteraard, welke
behoeften voor demente mensen van wezenlijk belang zijn. Hier lijken de wegen uit elkaar te gaan.
Zgola (1999) benoemt als basisbehoeften: veiligheid, affectie, erbij horen en controle. We kunnen in dit
rijtje deels de basisbehoeften uit Maslow’s behoeftenhiërarchie onderkennen. Ook Van der Kooy
(2001) heeft een aanpassing gemaakt van Maslow. Zij spreekt over lichamelijke behoeften, veiligheid,
contact, nuttig zijn, zichzelf zijn en heelheid. Ikzelf voel niet de noodzaak om Maslow’s
behoeftenhiërarchie aan te passen. Vanuit mijn visie dat dementerende mensen primair mens blijven,
lijkt mij zijn behoeftenhiërarchie naadloos te passen op hun emotionele behoeften (Verdult, 1993). De
vervulling van fysiologische behoeften, van de veiligheidsbehoeften, van de behoefte aan erbij horen,
van de behoefte aan erkenning en die van de zelfactualisering blijven ook voor demente mensen van
belang. Passen we het idee van retrogenese toe, dan keert in het dementeringsproces de
behoeftenhiërarchie zich om. Oftewel, de lagere deficiëntiebehoeften in Maskow’s hiërarchie krijgen,
naarmate het dementeringsproces vordert, steeds meer gewicht. De hogere groeibehoefte, - dit is de
behoefte om zichzelf te ontplooien -, zakt steeds meer weg. Daarmee wordt de vervulling van
fysiologische en veiligheidsbehoeften heel belangrijk voor demente mensen, in het kader van hun
emotioneel overleven. Ook bij de vervulling van fysiologische behoeften gaat het volgens mij om een
psychologische behoefte. Uiteraard moet je iemand te drinken geven als hij dorst heeft, of zijn pijn
bestrijden als hij pijn heeft. Maar tegelijkertijd, en dit is zeker zo wezenlijk, geef je iemand die je te
drinken geeft of van wie je de pijn bestrijdt, ook de boodschap: ‘ik zorg voor jou’. Gezien hun
groeiende afhankelijkheid lijkt mij deze boodschap van meer betekenis dan het drinken of de
pijnbestrijding op zichzelf. Duidelijk is, dat het vervullen van veiligheidsbehoeften centraal staat. Daar
lijkt steeds meer overeenstemming over te bestaan. Echter, niet alle auteurs trekken daaruit de
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conclusie, dat angst

het basisgevoel van dementerende mensen is. Vanuit een persoonsgerichte

opvatting van belevingsgerichte begeleiding, doe ik dat wel. Veiligheid is een noodzakelijke
voorwaarde tot behoud van (rest)autonomie en tot expressie van (rest)identiteit. In de ontmoeting met
een veiligheid-biedende ‘goed-genoeg-moederende’ zorgverlener kan de dementerende mens ervaren:
‘ik mag er zijn, ik mag er zijn zoals ik ben, ik mag uitdrukken wat ik voel’. Tabel 4.4 geeft een
overzicht van richtlijnen om aan een aantal basisbehoeften te voldoen.

Fysiologische behoeften:
- laat honger, dorst, pijn of vermoeidheid niet onnodig lang bestaan
- vervul fysiologische behoeften op tijd, zonder onnodig uitstel
- let op signalen van fysiologische tekorten
- geef niet alleen eten en drinken, maar ook boodschappen die de kwetsbare afhankelijkheid
erkennen
- geef niet alleen voedsel, maar ook contact
- geeft niet alleen warmte, maar ook nabijheid
- gebruik onthouden van vervulling van fysiologische behoeften niet als wapen of straf
- respecteer eigen keuzen en voorkeuren in fysiologische behoeften
- respecteer gewoontes en patronen
Behoefte aan veiligheid:
- bied houvasten die ze zelf kunnen hanteren
- maak situaties emotioneel herkenbaar
- bied structuur aan in ingewikkelde situaties
- bouw routines en patronen in
- blijf herhalen
- respecteer gevoelens
- bied ‘containment’ aan
- laat de eigen competentie bestaan
- accepteer falen zonder verwijten
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- onderken in onrust angst
- wees niet bedreigend, bestraffend, vernederend
- geef vertrouwen
Behoefte aan erbij horen:
- geef uitdrukking aan genegenheid
- neem initiatief tot gesprekjes
- geef mensen zinvolle taken of rollen
- bevorder contacten tussen medebewoners
- maak (lichamelijk) contact, doorbreek isolement of vereenzaming
- let op de vorming van ‘zwarte schapen’ in de groep; let op uitsluiting
- bevorder participatie aan (kleine) groepsactiviteiten
- respecteer relationele voorkeuren
Behoefte aan erkenning/waardering:
- geef iemand het gevoel belangrijk te zijn
- geef positieve bevestiging/waardering waar mogelijk is
- geef iemand eigen verantwoordelijkheid
- respecteer keuzen
- respecteer de persoon, begrens zijn gedrag waar nodig
- respecteer eigen oplossingen
- vermijd kritiek leveren
- respecteer gevoelens, weerstanden en afweren

Tabel 4.4: Vervulling van basisbehoeften.

Laat duidelijk zijn dat onvervulde behoeften leiden tot emotionele noden. En emotioneel noodlijdende
mensen zoeken altijd een compensatie voor hun gemis, ook via probleemgedrag.
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Aanpassen van interacties.
Door hun toenemende afhankelijkheid heeft elke ontmoeting een grote impact op de beleving van
demente mensen. Vandaar dat bij zorgverleners een grote verantwoordelijkheid rust om ervoor te
zorgen dat een demente mens zijn autonomie en zijn identiteit zoveel mogelijk kan bewaren. Ik
gebruik hier nadrukkelijk de term ‘ontmoeten’, omdat ik daarmee wil aangeven dat het niet zo zeer
gaat om een toevallig bij elkaar komen, maar om een verbondenheid. Verbondenheid verwijst naar
een min of meer blijvende toestand, op een verbindend proces dat in zijn effect blijft voortduren, op
een min of meer stabiel geworden verhouding (Cuvelier, 1998). Dit klinkt misschien nogal zwaar,
maar de bedoeling is aan te geven dat het bij ‘ontmoeten’ gaat om een relatie aangaan, niet alleen op
dat moment, maar met een blijvend karakter. De kwaliteit van deze relatie heb ik, in het geval van
dementerende mensen en hun zorgverlener, omschreven als ‘een goed-genoeg-moeder’ die in contact
komt met de angst en de pijn van de lijdende mens. Dit is een vrij eenzijdige relatie, waarin de
grootste verantwoordelijkheid van de kwaliteit van de ontmoeting bij de zorgverlener ligt. Slaagt de
zorgverlener er niet in, om wat voor reden dan ook, dan zal de kans op probleemgedrag alleen maar
toenemen. Om een neerwaartse spiraal te voorkomen zijn interactie van belang, welke een positief
effect hebben op de beleving. Dit gebeurt als zorgverleners een vertrouwensrelatie opbouwen, en als
ze naar de betekenis van het dement gedrag zoeken. Elke interactie heeft de mogelijkheid in zich om
deze doelstelling te verwezenlijken. In § 3.3 heb ik de mogelijke interventies en struikelblokken
opgesomd, die interacties kunnen verdiepen of verstoren.

Aanpassen van de omgeving.
Als vijfde en laatste preventieve strategie zou ik willen stellen, dat het ook van belang is dat demente
mensen in een aangepaste omgeving kunnen verblijven. Dit hoeft niet noodzakelijk een zorginstelling
te zijn; ook hun thuissituatie kan aangepast worden. Willen we probleemgedrag voorkomen, dan zal
de omgeving zo aangepast moeten zijn dat zij zowel fysiek als emotioneel veiligheid biedt. Daarvoor
is het nodig dat zij vertrouwdheid uitstraalt, mogelijkheden biedt voor de expressie van de eigen
identiteit, en dat zij tot zinvolle invulling van de dag kan leiden.
Rommel e.a. (1998) geven een heel gedetailleerd overzicht van de vormgeving van de materiële
omgeving voor dementerende mensen. Hun beschrijving lijkt mij wel heel specifiek op de Vlaamse
situatie toegespitst en lijkt mij meer uit te gaan van het (financieel) haalbare dan van het wenselijke.
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Toch kunnen er een aantal zinvolle aanwijzigingen in gevonden worden om een ‘prothetische‘
omgeving te creëren die veiligheid en geborgenheid mogelijk maakt. Voor mij zijn de volgende
aspecten van belang in het voorkomen van probleemgedrag: kleinschaligheid en huiselijkheid,
waarborgen van privacy, een combinatie van leven in groep en mogelijkheid tot terugtrekken in eigen
kamer, differentiatie in niveaugroepen, voldoende ruimte, differentiatie in leefstijl of socio-culturele
achtergrond.
Het valt buiten het kader van dit boek om deze thema’s verder uit werken. Ik wil nog wel
benadrukken dat materiële voorzieningen slechts een voorwaarde zijn voor empathische
ontmoetingen. Volgens mij zijn deze ontmoetingen het meest wezenlijke: mensen willen contacten.
Voor demente mensen zijn hun zorgverleners diegenen die hun de noodzakelijke veiligheid moeten
bieden.

4.3 Attitude en methodisch werken.

De zorgverlener is zijn eigen instrument. Zijn aanvoelen van wat er gevoelsmatig leeft in de demente
mens, zal het verschil maken. Zijn houding zal van doorslaggevende betekenis zijn of een
belevingsgerichte aanpak kans van slagen heeft of niet. Zijn communicatieve vaardigheden zijn
daarbij van ondergeschikt belang. Een zorgverlener kan nog zo goed zijn in communicatie, als het niet
met een gevoel van betrokkenheid en verbondenheid gebeurt, zal het weinig of geen effect hebben. In
de mate dat de zorgverlener zijn empathie met de pijn van de dementerende mens ontwikkelt, in die
mate zal hij in staat zijn om de werkelijke diepte van deze pijn te (h)erkennen. De belevingsgerichte
zorgverlener heeft volgens mij de opdracht om zijn eigen instrument te verfijnen. Attitudevormende
activiteiten op het werk zijn dan ook van essentieel belang. Alhoewel empathie centraal staat in
belevingsgerichte begeleiding, wil dit niet zeggen dat het alleen maar intuïtief werken is.
Belevingsgerichte begeleiding vraagt ook om methodisch werken. Gezien de toenemende
kwetsbaarheid van dementerende mensen is zorgvuldigheid noodzakelijk. Deze zorgvuldigheid kan
niet alleen gewaarborgd worden door een empathische attitude, maar ook door methodisch werken.

Attitudevorming.
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Voor professionele werkers is het van belang om hun attitude ten aanzien van de belevingswereld van
demente mensen voortdurend te bevragen, opdat ze zo tot verdere verdieping komen. Zoals ik reeds
eerder aangaf is empathie geen vanzelfsprekendheid. Het is niet gemakkelijk om de pijn van het
dement zijn toe te laten en op te vangen. De angst van de demente mens kan confronterend of
bedreigend zijn. Empathie is automatisch verbonden met nabijheid. Daarnaast dienen we als
zorgverleners een juiste afstand te houden. Sluiten we ons af voor de pijn van demente mensen dan
doen we hen te kort; raken we zelf verloren in hun pijn of worden we erdoor overspoeld dan doen we
onszelf tekort. Empathie vraagt om een subtiele afstemming tussen de gevoelswereld van de ander en
die van onszelf. Het is het zoeken naar een gezonde balans tussen nabijheid en afstand. In een
empathische ontmoeting bewaakt de zorgverlener zijn eigen grenzen. Empathie is contact op de grens
van mijn en dijn. Dit impliceert dat de zorgverlener zijn eigen grenzen moet leren kennen. Wat kan ik
dragen? Waarvoor ben ik bang? Wanneer voel ik mij bedreigd? Wat doet mij vluchten uit een situatie?
Wat zijn mijn struikelblokken in communicatie? Empathie is het gevoelsmatig inleven in de wereld
van de ander, alsof men die ander is. Dit ‘alsof’ houdt in dat de zorgverlener zich niet mag verliezen
in de belevingswereld van de dementerende mens. Empathie is een ‘vreemde’ nabijheid.
Attitudes hebben drie aspecten: een cognitief, een gedragsmatig en een gevoelsmatig aspect. Willen
we onze attitude verdiepen dan moeten deze drie aspecten aan bod komen. We moeten onze inzichten
in de psychodynamische aspecten van het dementeringsproces én in de begeleidingsprocessen
uitbreiden. Door meer inzicht in de belevingswereld van demente mensen kunnen we ons aanvoelen
van het lijden verdiepen. Dit is het veranderen van onze kijk op hun leefwereld. Daarnaast dienen we
ons communicatief gedragsrepertoir uit te breiden en aan te passen aan de mogelijkheden van
demente mensen. Dit leerproces kan onze attitude weer versterken. Het meest essentiële van
attitudevorming is het gevoelsmatige aspect, waarbij het gaat om het onthullen van ons eigen
gevoelsleven. De emoties van demente mensen kunnen appéleren aan emoties die in ons als
zorgverlener leven. Door onze eigen emoties te onderkennen en daarover te reflecteren kunnen we
onze empathische attitude verdiepen. Het zal deze persoonlijke reflectie op de eigen belevingswereld
zijn, welke de attitude van de zorgverlener het meest zal vormen. Demente mensen laten ons niet
onberoerd; ze roepen medelijden op, maar soms ook irritatie, zelfs kwaadheid. Ze kunnen
(kinderlijke) gedragingen vertonen, die de zorgverlener misschien in zichzelf verafschuwt; ‘die
mevrouw doet flauw’. Als een demente persoon de zorgverlener plaatst in de rol van ‘goed-genoegmoeder’, dan kan dit gemis uit de eigen kindertijd activeren. Zo kan een vraag om lichamelijke
nabijheid veel afkeer oproepen bij de zorgverlener die zich als kind verstikt heeft gevoeld in het
contact met zijn eigen moeder. ‘Het goed-genoeg-moederen’ wordt dan onmogelijk, omdat de
zorgverlener in de tegenoverdracht komt. Tegenoverdracht wil zeggen we als zorgverlener niet
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reageren op de gevoelens van de demente mens, maar dat we reageren vanuit de emoties die de hij in
ons heeft opgeroepen. Onze eigen emoties blokkeren dan het empathisch openstaan voor de demente
mens.
Attitudevorming kan op vier niveaus gebeuren. Het eerste niveau betreft gedragsmatige
veranderingen. Als zorgverleners kunnen we via zelfbevraging tot de conclusie komen dat we ons
gedrag ten aanzien van demente mensen dienen te veranderen. Het tweede niveau is het veranderen
van communicatie. Zorgverleners denken na over wat hun eigen aandeel is geweest in een eventuele
foutieve communicatie. We zoeken naar onze eigen struikelblokken. Op het derde niveau staan we stil
bij onze eigen gevoelens. Waar hebben onze eigen gevoelens een situatie geblokkeerd? Of waar heeft
onze weerstand of afweer ons belemmerd open te staan voor de gevoelens van de demente mens? Dit
is het bevragen van de tegenoverdracht. Tenslotte, en dit is het moeilijkste niveau, zoeken we als
zorgverlener naar de oorsprong van onze eigen blokkades en frustraties in onze eigen
levensgeschiedenis. We gaan op zoek naar de wortels van onze eigen miskenningen, naar het
miskende kind in onszelf (Stroecken, 2001). Zo kunnen we op het spoor komen van overdrachts- en
tegenoverdrachtsreacties.
In een professionele werksituatie, waarin het begeleiden van kwetsbare mensen de belangrijkste taak
is, zijn een aantal organisatorische hulpmiddelen noodzakelijk om attitudevorming prioriteit te geven.
In bewonersgerichte besprekingen kunnen we ook aandacht vragen voor onze eigen gevoelens. In
functioneringsgesprekken zou het thema ‘attitude’ aan bod kunnen komen, niet als een beoordeling,
maar veeleer als een reflectie. Tenslotte is het ook een individuele verantwoordelijkheid om zich zelf
te bevragen Dit zou kunnen in supervisie.

Methodisch werken.
Naast attitudevorming is methodisch werken van groot belang. In navolging van het systematisch
verpleegkundig handelen zou ik voor belevingsgerichte begeleiding een dergelijke aanpak willen
bepleiten. Belevingsgericht werken houdt niet alleen empathische communicatie in, maar ook een
methodisch werken. Het lijkt mij van belang om begeleidingsdoelen te formuleren nadat het
probleem(gedrag) grondig is geanalyseerd en in een probleemstelling is neergeschreven. Vanuit deze
begeleidingsdoelen kunnen dan interventies worden opgestart en later geëvalueerd. In eerdere
publicaties (Grypdonck en Verdult, 1992; Verdult en Grypdonck, 1992) werd een model voorgesteld
dat probeert het model van integrerende verpleegkunde te combineren met belevingsgerichte
begeleiding. Dit model probeert op een systematische manier belevingsgerichte begeleiding mogelijk
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te maken. Om het welzijn van de demente mens te vergroten, te behouden of te beschermen, wordt
een diagnose vastgesteld van zijn beleving, in deze fase van het dementeringsproces. Aan de hand
van deze belevingsdiagnose wordt een basisstrategie van interactie opgesteld. Deze basisstrategie
wordt vervolgens in concrete doelstellingen geformuleerd. Dit alles vindt plaats binnen een
sociotherapeutisch klimaat.
Voor het welzijn van demente mensen kunnen drie algemene doelstellingen geformuleerd worden.
Daarbij wordt rekening gehouden met het verloop van het dementeringsproces. Deze doelstellingen
zijn: het bevorderen van het welzijn van de demente mens, het zolang mogelijk in stand houden van
het welzijn dat de persoon vóór zijn dementeringsproces had, en het tegengaan van achteruitgang in
het welzijn. Welzijn is subjectief, dit wil zeggen dat zich welbevinden door iedereen verschillend
ervaren kan worden. De factoren die bijdragen tot welzijn kunnen dus per persoon verschillen. Wil
een model recht doen aan deze subjectiviteit, dan zal deze expliciet in het model opgenomen dienen te
worden. Met andere woorden, de subjectief ervaren factoren die bijdragen tot het welzijn van de
demente mens worden in subjectieve termen geformuleerd en aangepast aan de veranderingen die
optreden. Dit is dan weer afhankelijk van de fase van het dementeringsproces en afhankelijk van de
manier waarop de demente mens zijn achteruitgang beleeft en er mee omgaat.
De doelstellingen met betrekking tot het welzijn worden gerealiseerd binnen een sociotherapeutisch
klimaat. De grondgedachte van sociotherapie is, dat er een onlosmakelijke eenheid bestaat tussen het
individu en zijn omgeving. Er ontstaat probleemgedrag wanneer het evenwicht tussen individu en
milieu wordt verstoord. Sociotherapie, als behandelmethode, is erop gericht de wisselwerking tussen
individu en omgeving zodanig te beïnvloeden, dat deze therapeutische invloed heeft. Demente
mensen raken geleidelijk steeds meer in zichzelf gekeerd en geïsoleerd van hun omgeving. Daarmee is
er sprake van een pathologische wisselwerking tussen het individu en zijn omgeving. In
sociotherapie staat een aanpak centraal die gericht is op het bevorderen of in stand houden van de
wisselwerking tussen de dementerende mens en zijn omgeving.
De relatie en interactie met de demente mens, zowel kwantitatief als kwalitatief, komt daarmee
centraal te staan. Sociotherapie wordt in dit model opgevat als het geheel van maatregelen dat het
interactie-niveau tussen de demente mens en zijn omgeving op een zo hoog mogelijk niveau brengt.
Daarbij is de kwaliteit van de relatie van doorslaggevend belang voor het effect op het welzijn. Het
model is erop gericht organisatorische en relationele voorwaarden te scheppen die deze interactie
mogelijk maken.
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De relatie tussen de demente mens en de zorgverlener is gericht op de belevingswereld van de
demente mens. Met andere woorden, de zorgverlener richt zich op wat er in de demente mens
gevoelsmatig omgaat. Op grond van informatie uit de hetero-anamnese, op grond van observatie en
teamoverleg wordt voor deze demente mens een beeld gevormd van zijn belevingswereld. Deze
belevingsdiagnose bestaat uit een opsomming van actuele en vroegere ervaringen, gevoelens en
gedachten, die op dat moment een rol spelen in de beleving van de demente mens. Het gaat in dit
model om de actuele beleving. Deze belevingsdiagnose dient als richtsnoer voor de verdere
begeleiding. De vier hoofdfactoren van het model van belevingsgerichte begeleiding (zie hoofdstuk2)
dienen daarbij als richtsnoer. Het mag echter geen vaststaande diagnose zijn, maar eerder een
gevormd beeld dat in relatie met de demente mens getoetst moet worden. Enkele voorbeelden van een
belevingsdiagnose zijn: de demente mens voelt zich onzeker; de demente mens voelt zich verdrietig
over zijn achteruitgang; de demente mens voelt zich achtergesteld.
Aan de hand van deze belevingsdiagnose wordt een basisstrategie van interactie vastgesteld. Het
wordt een basisstrategie genoemd, omdat het duidt op een doelgerichte en systematische interventie,
én omdat ze richtinggevend is voor alle concrete handelingen. Alle taken of handelingen die rond en
met de dementerende persoon gebeuren, worden uitgevoerd op grond van deze basisstrategie van
interactie. Deze basisstrategie is als een reisgids in een onbekend land: het helpt de weg te vinden, die
vervolgens bewandeld moet worden. Het wordt een basisstrategie van interactie genoemd, omdat de
strategie gericht is op het bevorderen van de communicatie en het contact tussen de demente mens en
zijn zorgverleners. De basisstrategie geeft richting aan de interactie, en is uiteraard gericht op de
belevingswereld van de demente mens. De zorgverlener speelt in op de actuele vormgeving van die
belevingswereld. Daarbij richt de zorgverlener zich niet op het feitelijke gedrag, maar op de
onderliggende betekenis in het kader van de beleving. Met andere woorden, de basisstrategie van
interactie richt zich niet op het manifeste gedrag, maar op de latente betekenis van dat gedrag. De
realisatie van de basisstrategie vindt plaats in interactie met de demente mens. In dit model is het
feitelijke contact tussen de demente mens en zijn zorgverlener de kernontmoeting in de zorgverlening.
Enkele voorbeelden van basisstrategieën van interactie zijn: het bieden van veiligheid, het vergroten
van de greep op de omgeving, het doorbreken van het isolement door aanraken.
De vastgestelde basisstrategie van interactie wordt geconcretiseerd in doelstellingen. Deze
doelstellingen hebben betrekking op het behoud van positieve mogelijkheden van de demente mens,
op het bevorderen of behouden van zijn welzijn, en op het opvangen van zijn deficiënties. De
volgorde geeft de prioriteit aan in de doelstellingen. Het zorgverleningsgedrag is aangepast aan de
feitelijke situatie, vertrekt vanuit de afgesproken basisstrategie en richt zich op de realisatie van
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geformuleerde doelstellingen. Een voorbeeld: voor een demente mens is als basisstrategie van
interactie afgesproken: het structureren van de beleving en het gedrag. De concrete doelstellingen van
de zorgverlening zouden dan bijvoorbeeld kunnen zijn, in volgorde van de gestelde prioriteiten: daar
waar de demente mens zelf structuur kan aanbrengen in zijn beleving en zijn gedrag, wordt dit
gestimuleerd (conflicten die hij zelf kan oplossen, worden aan hem overgelaten); in situaties waarin de
demente mens de greep op het gebeuren verliest, wordt hij geholpen in het hervinden van die greep
(door een verhelderend gesprek) of wordt zijn gedrag begrensd (door een kordate aanpak); situaties
die hij zeker niet meer aankan worden vermeden of voor hem opgelost (de demente mens zit niet
meer aan tafel met voor hem te goede bewoners die hem bekritiseren).
Samenvattend zou ik willen benadrukken dat attitudevorming en methodisch werken hand in hand
gaan en elkaar zeker niet uitsluiten. Het model van methodisch werken dat hier gepresenteerd werd,
sluit aan bij het systematisch verpleegkundig handelen, zoals dat in integrerende verpleging wordt
gebruikt (Koene, e.a., 1982). Er bestaan ook andere modellen, zoals onder andere het model van
Vossen (1999) dat de ontwikkeling van standaard verpleegplannen als uitgangspunt heeft. Welk
model ook wordt gekozen, steeds blijft van belang, dat de mens achter de patiënt niet uit het oog
wordt verloren. Belevingsgerichte begeleiding is per definitie gericht op de persoon achter het
aftakelen.
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Hoofdstuk 5:
ONRUST (IN DE NACHT)

5.1 Rusteloosheid als storende factor.

Uit verschillende studies blijkt dat de meeste gedragsproblemen toenemen naarmate het
dementeringsproces vordert (Droës, 1991). Onrust is daarop geen uitzondering. Het komt in alle
stadia van het dementeringsproces in relatief hoge percentages voor; maar zeker in de fase van het
‘verdwaalde ik’ kent de onrust een hoogtepunt. Deze onrust kan op verschillende manieren tot
uitdrukking komen. Er zijn demente mensen die uren rusteloos over de gangen dwalen of die telkens
opnieuw hun kasten uitruimen. Ze kunnen ook druk bezig zijn op de afdeling met het verplaatsen van
stoelen, tafels of ander meubilair; soms horen daar ook medebewoners bij. Urenlang kunnen ze op
zoek zijn, daarbij mensen aanklampen, en nooit iets vinden. Ze zijn hyperactief, soms ook ‘s nachts:
bed in, bed uit; licht aan, licht uit; deur open, deur dicht. Naarmate het dementeringsproces vordert
wordt het moeilijker om de onrust binnen te houden, en deze niet om te zetten in allerlei vormen van
gedrag. De cijfers geven aan dat tussen 40 à 60 % van alle dementerende mensen onrustig zijn. Onrust
komt dus veel voor, hetgeen niet zo verwonderlijk is, als we bedenken wat demente mensen allemaal
doormaken. Ook in de door mij gehouden enquête werd onrust door alle disciplines als meest
voorkomend probleemgedrag genoemd, waarmee men zeker dagelijks geconfronteerd wordt.
Opvallend was wel dat onrust niet als het ‘moeilijkste’ probleemgedrag werd benoemd. Roepen,
fysieke en verbale agressie en vastklampen werden vaker genoemd in de ‘top-3’ van moeilijk
hanteerbare probleemgedragingen.
Het is niet makkelijk een nauwkeurige omschrijving te vinden van het begrip ‘onrust’. Onrust is een
verzamelnaam voor zeer uiteenlopende gedragingen, die wel als gemeenschappelijk kenmerk lijken te
hebben: gejaagd zijn. Wàt onrustige mensen doen kan sterk variëren; hoé ze de dingen doen, daarin is
altijd een zekere rusteloosheid, een opgejaagdheid of ongedurigheid te bespeuren. Onrust komt bij
demente mensen in veel verschillende vormen voor. Onrustige demente mensen geven de indruk dat
ze achterna gezeten worden door een onzichtbare, duistere macht die hen in beslag heeft genomen. Bij
innerlijke onrust zouden we kunnen denken aan piekeren, intensief opgenomen zijn door iets wat als
belastend wordt ervaren. Uiterlijke onrust is dan dat, wat we in gedrag kunnen zien: rusteloos
rondlopen, hyperactief zijn. Onrust heeft altijd iets dwangmatigs; het gedrag kan niet beheerst noch
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gestopt worden. Wanneer demente mensen rusteloos zijn ‘moeten’ ze zich gejaagd of hyperactief
gedragen. Ze kunnen niet rusten, niet ophouden, niet loslaten.
Onrust kunnen we zien als een uiting van stress. Stress is de fysiologische reactie van het lichaam bij
beproevingen (Cullberg, 1995). Deze beproevingen worden stressoren genoemd, die van fysieke en/of
psychische aard kunnen zijn. Het gemeenschappelijke kenmerk van stressoren is, dat ze het
menselijke organisme sterk activeren en op de proef stellen. Bij stress worden er meer stresshormonen
afgescheiden in de bijnieren; het organisme wordt opgezweept om te kunnen voldoen aan de gestelde
eisen. Rusteloosheid, prikkelbaarheid, concentratieverlies, slaapstoornissen, verminderde eetlust,
hartkloppingen, diarree, maagpijn e.d. zijn psychosomatische symptomen van stress. Het dement
worden brengt veel stress mee. Het is een beproeving die verder gaat dan de normale veroudering.
Dement worden brengt zoveel pijnlijke confrontaties met zich mee, zoveel beperkingen en
onmogelijkheden, dat we gerust kunnen stellen dat het een langdurige en ernstige stressor is. In de
persoonsgerichte invulling van belevingsgerichte begeleiding heb ik dement worden gedefiniëerd als
verlies van autonomie en verlies van identiteit. Beide processen leiden tot angst. Dit is dan ook het
basisgevoel van demente mensen. Deze angst is dus het gevolg van een innerlijk ervaren verlies. Het
is geen reactie op onvervulbare eisen van buitenaf, maar een reactie op een diep ingrijpend proces van
binnen. Frustraties, als gevolg van de groeiende beperkingen én als gevolg van het toenemende falen
ten aanzien van de eisen uit de omgeving, geven demente mensen meer spanning. In normale
omstandigheden is spanning een functioneel aspect bij het verrichten van taken; het is de activering
van het organisme, die een situatie of taak met zich meebrengt. Een zekere spanning hebben we nodig
om tot iets te komen. Deze spanning activeert ons om een probleem of situatie aan te pakken. Echter,
bij demente mensen kan deze spanning zulke vormen aannemen dat het een adequaat functioneren
belemmert. Dan beginnen we te spreken over stress. Stress geeft het gevoel een situatie of gebeurtenis
niet aan te kunnen, er niet tegen op te kunnen, er niet tegen opgewassen te zijn. Als stress grote
vormen begint aan te nemen, dan kan dit zelfs tot een complete verlamming leiden. Iemand blokkeert
dan zo door de stress dat hij tot niets meer komt. Te veel of te langdurige stress gaat ook altijd
gepaard met extreme angst. Een situatie kan zo belastend zijn, dat angstsignalen aangeven dat iets tot
een breekpunt is gekomen; er is dan zo’n hoge psychische druk bereikt, dat het innerlijk van iemand
in de war dreigt te geraken. Anders gezegd, als de druk van buitenaf de draagkracht van iemand
overschrijdt, dan geeft dit stress. Angst is daarentegen een gevoel van psychisch onbehagen. Met
andere woorden, angst is een fundamenteel intrapsychische ervaring van bedreiging, terwijl stress een
reactie is op eisen vanuit de omgeving, waarbij bij (te veel) stress deze eisen als te groot worden
ervaren. Angst veroorzaakt stress en stress versterkt angst.
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Hall en Buckwalter (in: Finnema, 2000) hebben een model ontwikkeld dat gebaseerd is op de
copingtheorie van Lazarus en Selye. Hun uitgangspunt is, dat voor een gezond functioneren van de
mens een evenwicht nodig is tussen de mogelijkheden van het individu én de eisen vanuit de
omgeving. Tijdens het dementeringsproces neemt de stress-drempel af, dat wil zeggen dat de
demente mens sneller in stress terecht komt. Vanuit persoonsgerichte belevingsgerichte begeleiding
bekeken is dat logisch, omdat angst als basisgevoel het functioneren van demente mensen zodanig
belemmert dat hun aanpassingsmogelijkheden afnemen, en dus hun stresstolerantie eveneens
afneemt. Zij zullen sneller het gevoel hebben dat hun mogelijkheden te kort schieten om op een
adequate manier met de omgeving om te kunnen gaan. Hall en Buckwalter gaan er verder van uit dat
de stress-drempel verlaagt in de loop van de dag, afhankelijk van factoren, zoals: vermoeidheid,
veranderingen in de omgeving, eisen die de mogelijkheden te boven gaan, overweldigende en
tegenstrijdige stimuli, emotionele reacties op ervaren verliezen en lichamelijke stressoren zoals pijn en
ziekte. In de praktijk is dat heel herkenbaar. De onrust neemt toe op het eind van de middag. Zo rond
vier à vijf uur in de namiddag wordt het veelal onrustiger op een afdeling van dementerende mensen.
Dit wordt ook wel het ‘sundowning syndroom’ genoemd (McIntosh en Wedall, 1995; Lankreyer,
2002). Als de zon ondergaat worden demente mensen onrustiger en verwarder. Op dit tijdstip worden
zij rustelozer; ze willen naar huis, naar hun vader of moeder of naar hun kinderen. Ze zijn sneller
geagiteerd en beginnen meer rond te dwalen. Hun stemming verslechtert; ze lijken meer gefrustreerd.
In hun denken en in hun communicatie kunnen ze verwarder zijn. Er treden nog twee andere effecten
op, namelijk sneeuwbal- en domino-effecten. Het sneeuwbaleffect wil zeggen dat, als demente
mensen eenmaal in de stress zitten, deze stress zich gaat versterken. Zoals de sneeuwbal die de helling
afrolt steeds groter wordt en sneller rolt, zo kan de stress bij demente mensen enorme proporties
aannemen. Met domino-effect wordt bedoeld dat één dominosteentje dat omvalt alle andere doet
omvallen. Oftewel, als één demente bewoner op een afdeling in de onrust schiet, sleurt deze meestal
nog andere bewoners in zijn onrust mee. Dit domino-effect kan leiden tot een steeds groter wordende
groep onrustige bewoners.
Droës (1991;1997) ontwikkelde een adaptatie-coping-model, een model dat de aanpassingstaken
beschrijft voor iemand die dement wordt. Zij onderscheidt cognitieve, emotionele en sociale
aanpassingstaken. Cognitieve aanpassingstaken zijn bijvoorbeeld, het leren omgaan met persoonlijke
beperkingen of het leren omgaan met zorgsituaties. Voorbeelden van emotionele aanpassingstaken
zijn: het handhaven van een emotionele balans, het handhaven van een positief zelfbeeld én het
voorbereiden op een onzekere toekomst. Tenslotte zijn er sociale aanpassingstaken, zoals het in
standhouden van sociale contacten en het leren omgaan met het instellingsgebeuren. Stress heeft dus
te maken met aanpassingstaken die een dementerende mens heeft uit te voeren. Of een situatie of taak
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als stresserend wordt ervaren hangt van verschillende factoren af, namelijk: voorspelbaarheid,
controle over de duur, de persoonlijke inschatting, de ervaren eigen competentie en de beschikbare
ondersteuning. Naarmate de voorspelbaarheid van een situatie toeneemt zal deze minder stress
opleveren. Voor demente mensen wordt het wel steeds moeilijker om situaties in te schatten.
Voorspellen houdt in dat je weet wat je te wachten staat. Voor niet-demente mensen zijn heel wat
situaties voorspelbaar, omdat zij uit hun geheugen kunnen putten, en weten wat er gaat gebeuren. Als
dit (procedureel) geheugen kapot gaat, valt de voorspelbaarheid weg en daarmee ook de controle over
de situatie. Immers, voorspelbaarheid geeft controle, geeft houvast. Ook zicht hebben op de duur van
een stressvolle gebeurtenis is van belang. Als we weten dat een stressvolle situatie maar van korte
duur is, bijvoorbeeld naar de tandarts gaan, dan is dit al beter hanteerbaar. Ook op dit punt hebben
demente mensen het niet gemakkelijk, aangezien hun cognitieve en motorische vertraging, gekoppeld
aan een slechter tijdsbesef, hun inzicht in de duur doet afnemen. Stress ontstaat op grond van de
inschatting van de situatie en die van de eigen mogelijkheden om ermee om te gaan. Demente mensen
hebben het steeds moeilijker om zowel een goede evaluatie van de situatie als van hun eigen
mogelijkheden te maken. Die mogelijkheden nemen ook steeds meer af. Tenslotte maakt beschikbare
ondersteuning stressvolle situaties beter hanteerbaar. Voor demente mensen is het probleem vaak dat
ze het moeilijk hebben om vertrouwen te hebben in anderen. Hun groeiende angst maakt hen onzeker
over hoe betrouwbaar anderen zijn, waardoor goedbedoelde steun afgewezen kan worden. Ik heb zelf
aangegeven dat demente mensen steeds minder probleemgerichte strategieën hanteren om stress de
baas te kunnen en steeds meer terug vallen op emotionele strategieën (Verdult, 1993).
Probleemgerichte strategieën zijn bedoeld om een situatie of gebeurtenis tot een oplossing te brengen,
terwijl emotiegerichte coping de bedoeling heeft om opgewekte emoties te reguleren of te controleren.
Dit houdt in dat demente mensen, die niet altijd adequaat op een gebeurtenis reageren, met hun
reactie een ander doel hebben, namelijk, het hanteerbaar maken van emoties. Onrustige mensen
lossen ook geen problemen op, ze creëren meer en meer problemen voor zichzelf. Het onrustige
gedrag is een poging om de onderliggende angst hanteerbaar te maken. Finnema (2000) bevestigt in
haar onderzoek, naar het effect van belevingsgerichte begeleiding, vooral een gunstige invloed op de
emotionele adaptatie.
Het mag duidelijk zijn: dement worden is frustrerend en beangstigend. De draagkracht voor
stressvolle situaties en gebeurtenissen wordt hierdoor ondermijnd, terwijl tegelijkertijd de cognitieve
en emotionele mogelijkheden afnemen. Frustrerende, stressvolle situaties vergroten op hun beurt
weer de basisangst van demente mensen en dit leidt tot meer onrust.
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5.2 De aanpak van rusteloosheid.

De eerste en belangrijkste strategie is en blijft: een preventieve aanpak. Daarvoor is het van belang om
die situaties of gebeurtenissen, die een demente persoon spanning of (te veel) stress geven, te leren
kennen. De aanpak van onrust begint dus met een goede observatie. Wanneer begint de onrust; zijn
hiervoor aanleidingen; treedt er een sneeuwbaleffect of domino-effect op; is er sprake van
sundowning-syndroom? Hoe uit de demente mens zijn onrust; welke gedragingen vertoont hij
precies? De onrust moet eerst in al zijn facetten in kaart worden gebracht. Omdat angst en stress met
elkaar verbonden zijn, vraagt de aanpak van onrust niet alleen het opsporen en elimineren van
externe stressoren, maar ook het bieden van emotionele veiligheid. Als een demente mens een taak
niet aankan, bijvoorbeeld, het lukt hem niet meer om zelfstandig te eten, dan geeft dit stress omwille
van zijn onvermogen, maar bijkomend ook angst omwille van de confrontatie met autonomieverlies.
De aanpak is dan niet alleen gericht op: hoe kunnen we het eten minder stresserend maken, door
bijvoorbeeld hukpmiddelen aan te bieden?, maar ook: hoe kunnen we meer veiligheid bieden bij dit
autonomieverlies? Onrust vraagt om een twee- sporen - aanpak: stressverminderen en veiligheid
vergroten.
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Veiligheid vergroten impliceert dat het ervaren autonomieverlies onderkend én bespreekbaar wordt
gemaakt. Er kan maar veiligheid komen als de lichamelijk ervaren angstgevoelens geuit en gedeeld
kunnen worden. Het verwoorden van angst,- dit is niet hetzelfde als verklaren of uitleggen-, is een
belangrijke strategie om angst te verminderen. Veiligheid kan ook geboden worden door egoondersteunende opmerkingen. Het is niet de bedoeling om de angst en de onzekerheid te negeren,
maar wel om sterke kanten in het functioneren te onderstrepen. Vertrouwen in restmogelijkheden,
respecteren van autonomie, stimuleren van initiatief werken ego ondersteunend.
Naast het bieden van veiligheid, is het opsporen en elimineren van stressoren de tweede strategie van
aanpak. Binnen belevingsgerichte begeleiding worden de stressoren gezocht in de reeds eerder
beschreven vier hoofdfactoren: de ervaring van het dement worden, de omkering van de levensloop,
institutionalisering én de persoonlijkheid/levensloop van de dement mens (zie hoofdstuk 2).
Stressoren die te maken hebben met de ervaring van het dement worden verwijzen, enerzijds naar het
toenemend falen in het dagelijks leven, en anderzijds naar belevingsaspecten. Falen kan veel stress
opleveren, vooral als het om vanzelfsprekende dingen gaat. Zo kunnen verzorgingssituaties (bad, bed,
toilet, eten) een dementerende mens veel stress bezorgen, omdat vaardigheden afnemen, het tempo te
hoog is, verwachtingen te groot zijn, het overzicht verloren is, de opdracht niet begrepen wordt, er

misverstanden ontstaan, enzovoort. Belevingsaspecten die stress kunnen geven zijn: een krampachtige
façade ophouden, opgekropt verdriet niet kunnen uiten, blokkerende schuldgevoelens en angst niet
meer kunnen controleren, overvallen worden door paniek, contacten verliezen, ervaren van gevoelens
van eenzaamheid en verlatenheid.
Ook retrogenese kan heel wat stress met zich meebrengen. Door het herbeleven van oude sociale
rollen kunnen demente mensen weer voor de opdrachten staan die bij die rollen hoorden. Zo kan een
demente man weer geconfronteerd worden met de druk van zijn vroegere werk, of een demente
huisvrouw met de overbezorgdheid die ze had over haar kleine kinderen. In het herbeleven van
persoonlijke ervaringen kunnen situaties of gebeurtenissen herbeleefd worden, die toen ook zeer
stresserend waren. Als een demente man zijn legerdienst herbeleeft, dan kan dit de oude stress
oproepen van het leren gebruiken van wapens. Of als iemand een vroegere ziekte met operatie
herbeleeft dan kan dat ook opnieuw tot stress leiden. Als een demente vrouw de afdeling ziet als haar
woonkamer, waar zij met alle zorgzaamheid over moet waken, dan ontstaan er al snel conflicten met
medebewoners die dit anders zien. Voor veel mensen zijn conflicten zeer belastend. Het mag duidelijk
zijn dat ook institutionalisering voor demente mensen heel wat spanning met zich meebrengt.
Veranderen van woonomgeving, juist op een moment dat men dat minder aankan, kan zeer belastend
zijn. De zorginstelling wordt vaak de laatste plaats waar een bejaarde gaat wonen. Het is ook een
confrontatie met eigen achteruitgang en met die van andere demente mensen. De factor
‘persoonlijkheid/levensloop’ is opnieuw het moeilijkste om te vatten. Hoe iemand op stress reageert
hangt af van zijn opgebouwde stresstolerantie, en die kan bij mensen heel sterk variëren. Veel stress,
zeker in de vroege kindertijd, kan de stresstolerantie sterk ondermijnen en vaardigheden om op stress
te reageren inperken. Maar ook stress in het latere leven, vooral als deze een langdurig karakter heeft
gehad, kan een nefast effect hebben op de psychische spankracht. Ook de ontwikkelde persoonlijkheid
speelt een rol. Zo zal bijvoorbeeld iemand met een meer narcistische persoonlijkheid

het nog

moeilijker hebben met zijn toenemend onvermogen en zal sneller stress ervaren; iemand met een meer
hysterische persoonlijkheid zal sneller in paniek slaan.
Als stressoren opgespoord zijn, gaan we proberen deze te elimineren of te vermijden. Hoe kan een
situatie of gebeurtenis ‘ontstresst’ worden? Dit kan gebeuren door voorspelbaarheid te vergroten,
door controle over de duur te verbeteren, door de competentie te verbeteren en door steun te bieden.
De voorspelbaarheid van een situatie kan vergroot worden door situaties te vereenvoudigen,
bijvoorbeeld door kleding in volgorde klaar te leggen, of door een stapsgewijze aanpak van de
situatie. Meer informatie en uitleg kan ook helpen. Een situatie wordt voorspelbaarder als ze
vertrouwd is. Veel wijzigen in een situatie, bijvoorbeeld door voortdurend op een andere plaats te
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zitten of in een ander bed te moeten slapen, doet de vertrouwdheid afnemen. Overzichtelijkheid is
belangrijk. Als een situatie aansluit bij de vroegere leefwereld (eigen meubels, elementen uit vroegere
beroepsactiviteit, foto’s van kinderen) dan wordt deze ook vertrouwder. Meer en herkenbare
structuur maakt gebeurtenissen ook voorspelbaar. Rituelen, vaste patronen die telkens terugkomen
eveneens. Zo kan bijvoorbeeld een bezoek dat altijd op dezelfde manier verloopt, een houvast zijn.
Denk erom dat dit geen rationele aanpak moet zijn, maar dat deze aanpak de demente mens moet
helpen om zijn onlustgevoelens beter hanteerbaar te krijgen. Controle over de duur kan verbeterd
worden door op voorhand aan te geven hoe lang iets gaat duren. Dit kan door de concrete tijdsduur
aan te geven, of ook door de volgorde van handelingen kenbaar te maken. Korte activiteiten zijn altijd
beter dan langere. Controle over de duur kan ook verbeterd worden door rituelen in te voeren die
verschillende fases in (zorg)situaties markeren. We kunnen hierbij denken aan de muzikale
begeleiding van een badkamersituatie, waarbij tijdens een eerste liedje de bewoner wordt uitgekleed,
tijdens een tweede liedje hij in het water verblijft en bij een derde liedje weer wordt aangekleed.
Voorwaarde is wel dat altijd dezelfde rituelen worden gebruikt en dat deze altijd gehanteerd worden,
én dat de bewoner van muziek houdt.
De derde strategie is, versterken van de emotionele adaptatie. De vraag is of de cognitieve inschatting
van de situatie en van de eigen aanpassingsmogelijkheden nog haalbare strategieën zijn, om stress te
verminderen. De probleemoplossende copingsstrategieën nemen in betekenis af. Bovendien hebben
onrustige mensen vaak aandachts- en concentratieproblemen en kunnen zij niet openstaan voor
informatie. Aangezien de cognitieve mogelijkheden afnemen en cognitieve aanpassingsstrategieën
moeilijk beïnvloedbaar zijn, lijkt mij dit niet echt een weg in de begeleiding van demente mensen.
Misschien dat er via de emotionele adaptatie meer mogelijkheden zijn. Daarin is het versterken en/of
handhaven van ego-functies van belang. Het verschil met ego ondersteuning in het kader van
veilgheid bieden is, dat het versterken van emotionele adaptatie gebeurt in concrete situaties die stress
geven. Aanmoedigen, stimuleren en bevestigen zijn daar voorbeelden van. Daarbij mag de
zorgverlener nooit over de grenzen gaan van de demente persoon. Overvragen geeft meer stress.
Steun en houvast bieden zijn belangrijk. Als de zorgverlener de schaamte of het schuldgevoel van de
demente mens uitlokt of hem onzeker maakt, geeft hij daarentegen geen steun.
Naast het bieden van veiligheid in het algemeen, het opsporen, voorkomen en elimineren van
strssoren, én het verbeteren van de emotionele coping, is emotionele ontlading de vierde
begeleidingsstrategie. Als demente mensen eenmaal in de stress zitten is emotionele ontlading binnen
veilige grenzen noodzakelijk. Om sneeuwbaleffecten en domino-effecten te bestrijden moeten
zorgverleners ontlading en ontspanning aanbieden. Ontlading van stress kan door middel van
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psychomotorische therapie (Droës, 1991) of door relaxerende therapie (Breugelmans, 1997). Ook
binnen aromatherapie (Waterschoot, 1997) bestaan mogelijkheden tot ontspanning. Massages,
gecombineerd met geuren, kunnen ontspannend werken. Recreatieve activiteiten kunnen afleiding en
ontspanning geven. Denk er wel om: afleiding neemt de aanleiding of oorzaak van de onrust niet weg
en zal dus een beperkt succes hebben.
Samengevat, het toenemend falen van demente mensen versterkt hun basisgevoel van angst en geeft
hen stress. Dit kan leiden tot onrust, welke via verschillende strategieën wordt aangepakt. Veiligheid
bieden, stress voorkomen, stress wegnemen, emotionele ondersteuning en ontlading zijn strategieën
die het best gecombineerd gebruikt worden.

5.3 Slaapproblemen bij demente mensen.

Uit een Nederlandse enquête van 1993 bleek dat van de groep 65-plussers 40 à 50 % ontevreden is
over de eigen slaap en dat 15 à 20 % , van wie de helft chronisch, slaappillen gebruikt, en dit minstens
drie maal per week. (Declerck en Verbeek, 1999). Slapen is dus een niet te onderschatten probleem
voor ouderen in het algemeen, en voor demente ouderen in het bijzonder. De schatting is, dat van de
bewoners van zorginstellingen zo’n 30% te maken heeft met slaapproblemen en dat ongeveer 25% van
deze bewoners slaapmedicatie gebruikt (Schols, 1997). Slecht slapen is een belangrijke bron van
nachtelijke onrust. Iemand die goed slaapt is niet onrustig.
Er zijn verschillende soorten slaapproblemen. Bij insomnia is er sprake van onvoldoende slaap,
waardoor de betrokkene ‘s ochtends niet uitgerust is. Het kan zijn dat hij wel inslaapt, maar vroeg
wakker wordt (doorslaapproblemen) óf dat hij niet kan inslapen (inslaapproblemen). Insomnia kan
acuut of chronisch van aard zijn. Dit zijn de meest voorkomende slaapproblemen. Iemand met
hypersomnia slaapt te veel, en dit niet alleen ‘s nachts maar ook overdag. Bij een verstoord slaapwaakritme is er een verschuiving opgetreden ten opzichte van de interne circardiane ritmiek
(afwisseling van waak - slaap én diepe REM-slaap). Tenslotte zijn er nog ongewone gedragingen die
kunnen optreden tijdens de slaap, zoals slaapwandelen, en dit worden parasomnieën genoemd.
Uiteraard kunnen de slaapproblemen van demente mensen niet losgekoppeld worden van de
leeftijdsgebonden veranderingen die optreden bij het ouder worden. De biologische verandering heeft
als gevolg dat onze hersenen overdag minder snel en ‘s nachts juist niet zo langzaam functioneren.
Ouderen vertonen daarom overdag meer passieve waak, terwijl bij hen ‘s nachts de diepe slaap in
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sterke mate afneemt. De REM-slaap, die van belang wordt geacht voor het verwerken van emotionele
belevenissen en voor het opslaan van informatie verandert weinig. De biologische klok, die de
circadiane ritmiek regelt wordt zwakker, en de ritmiek zelf wordt korter. Op grond van deze
verandering sommen Declerck en Verbeek (1999) een aantal kenmerkende veranderingen op in het
slaap- waakpatroon van ouderen: zij hebben de neiging om ‘s avonds vroeger naar bed te gaan en ‘s
ochtends vroeger wakker te worden; er treedt bij hen een afname van de diepe slaap op (die normaal
gesproken tijdens het eerste gedeelte van de nacht optreedt); ouderen hebben een veel grotere
‘wekbaarheid’ waardoor ze vaker en langduriger wakker worden én moeilijker terug inslapen; zij
hebben kortere slaapcicli, onder meer ook door het wegvallen van diepe slaap; zij hebben meer
droomslaap en vaak een toename van dromen; de totale hoeveelheid slaap blijft gelijk, het tekort aan
stabiele nachtelijke slaap wordt gecompenseerd door ‘dutjes’ overdag. Ouder worden gaat dus
gepaard met biologische veranderingen in het slaappatroon. Op grond van dit soort overwegingen
kwam de psychiater Fiolet tot een opvallend voorstel. Hij stelde een dagschema voor van ‘zes uur op,
zes uur af’. Naar zijn mening, en ik deel die, loopt het werkritme van de zorgverleners niet parallel
aan het leefritme van de bewoners. Volgens hem zou een ideaal dagritme bestaan uit afwisselende
periodes van zes uur activiteit en zes uur rust. Een langere middagrust, die zelfs zou kunnen uitlopen
tot 18 uur, gevolgd door een actieve periode tot ongeveer 22 uur, zou een goede remedie zijn tegen
onrust. Bij een beperkte effectmeting in het Nicolaas verpleeghuis in Lutjesbroek

(NL) bleek

inderdaad de onrust af te nemen bij langere middagrust (Lankreyer, 2002). Godderis, (1990) merkt op
dat er veranderingen in het slaappatroon optreden met het ouder worden, maar dat het een
misvatting is dat deze altijd samengaan met klachten over slapeloosheid. Als ouderen klagen over
‘niet kunnen slapen’, klagen zij meestal om andere dingen dan om de veranderingen in de
slaapfysiologie. Dit brengt ons bij de oorzaken van slaapproblemen.
Vaak is er geen enkelvoudige oorzaak ter verklaring van slaapmoeilijkheden, maar is er sprake van
een combinatie van factoren. Onder lichamelijke oorzaken wordt genoemd: benauwdheid, pijn, jeuk,
koorts, aandrang tot plassen, verstoorde werking van schildklier, nieren of hart, nachtelijke
spierkrampen en verteringsproblemen. Daarbij aansluitend zijn er medicijnen en genotmiddelen die
de slaap kunnen verstoren, zoals: luchtwegen-verwijdende middelen, stimulerende middelen,
sommige anti-depressiva, middelen tegen hoge bloeddruk en plastabletten. Cafeïne is een bekend
opwekkend genotmiddel. Het is verbazingwekkend dat in veel verzorgingsinstellingen bewoners
gedurende de dag en vaak ook ‘s avonds koffie met cafeïne drinken en vervolgens slaapmedikatie
krijgen. Ook chocolade is opwekkend. Bepaalde geuren die tijdens het snoezelen of tijdens relaxatie
worden gebruikt kunnen opwekkend zijn, zoals litsea, rozemarijn (Waterschoot, 1997). Naast
lichamelijke factoren zijn er ook psychologische factoren die de slaap kunnen verstoren. Tijdens
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periodes met veel frustraties en stress, bij angst, bij grote zorgen of bij depressiviteit komt het
slaappatroon onder druk te staan. Ook een gebrek aan beweging en zinvol ervaren activiteit, slechte
gewoontes (bijvoorbeeld veel en laat TV kijken), een grote passiviteit overdag, kunnen bijdragen aan
slaapmoeilijkheden. Tenslotte spelen ook omgevingsfactoren een rol. Te denken valt aan een slecht
bed, te veel lawaai, te veel licht, gefixeerd liggen, met vreemden moeten slapen.
Ouderen zijn grote gebruikers van slaapmiddelen: ongeveer 70% van de voorgeschreven
slaapmedikatie is bestemd voor 65-plussers. Echter behandeling met slaapmedikatie verdient niet de
voorkeur voor chronische vormen van in- of doorslaapproblemen, waardoor vooral ouderen getroffen
worden (Godderis, 1990).
Bij dementerende mensen leidt het onomkeerbare dementeringsproces tot veranderingen in het
slaappatroon (Schols, 1997). In het beginstadium van het dementeringsproces kunnen demente
mensen slaapproblemen hebben die meestal overeenkomen met hun slaappatronen van vóór het
dement worden. In de meer gevorderde fasen van het proces is het vaak zo, dat demente mensen wel
in slaap vallen, maar meestal tijdens de nacht wakker worden (McIntosh en Woodall, 1995). Alhoewel
er weinig wetenschappelijk onderzoek bekend is, wordt vaak verondersteld dat de biologische klok
tijdens het dementeringsproces steeds meer kapot gaat, waardoor uiteindelijk het dag-nachtritme
volledig omgekeerd raakt. Zo kan het zijn dat dementerende mensen meer overdag slapen dan ‘s
nachts. Uit onderzoek zou blijken dat het toedienen van extra licht overdag het slaap-waakritme van
dementerende mensen enigszins kan herstellen (Lankreyer, 2002). Ook het opvoeren van fysieke
inspannende activiteiten overdag kan dit effect hebben. Slaapstoornissen worden bij demente mensen
versterkt door hun cognitieve achteruitgang en hun groeiende angst. Overlopen we de lichamelijke,
psychologische en omgevingsfactoren die de slaap kunnen verstoren, dan komen we voor
dementerende mensen tot de volgende ‘slaapverstoorders’. De lichamelijke problemen, die de slaap
negatief beïnvloeden bij normale verandering, spelen zonder meer ook een rol bij demente mensen.
Lichamelijke kwalen en medicatie kunnen ook bij hen het slaappatroon negatief beïnvloeden.
Als frustraties en stress belangrijke psychologische slaapverstoorders zijn, dan is het nog
verwonderlijk dat er nog zoveel demente mensen zijn die géén slaapproblemen hebben. Immers,
verlies van autonomie en van identiteit geeft veel angst, en angst verlaagt de stresstolerantie. Angst is
op zichzelf ook een slaapverstoorder. Angstige mensen krijgen het vooral ‘s avonds en ‘s nachts
moeilijker. Als door vermoeidheid hun angstregulerende mogelijkheden afnemen, krijgen hun
angsten meer vrij spel. Inslapen wordt dan haast onmogelijk omdat heel hun organisme op ‘alert’
staat. Angst heeft immers een ‘signaalfunctie’: pas op er is een dreiging! Iemand die (hyper)alert is kan
niet loslaten, kan zich dus niet overgeven aan rustig slapen. Demente mensen kunnen ook depressief
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worden. Slaapproblemen zijn bij depressie zeer gangbaar, vooral inslaapproblemen. Gebrek aan
beweging en zinvolle activiteiten overdag kunnen ‘s nachts tot problemen leiden. Reeds in 1941
formuleerde Cameron een bekende psychologische ‘wet’: overstimulering leidt tot onrust overdag;
onderstimulering leidt tot onrust ‘s nachts. Bij demente mensen bestaat dus het risico dat te weinig
beweging of zinvolle activiteiten overdag leiden tot slaapproblemen en dus tot risico op nachtelijke
onrust. Het reeds eerder genoemde experiment in verpleeghuis Nicolaas in Lutjesbroek is een goed
voorbeeld van een poging om, via ingrepen in het dagschema, naar een goed evenwicht te zoeken
tussen onder- en overstimulering, en zo een beter slaap- waakpatroon te bereiken. Naarmate het
dementeringsproces vordert, wordt het steeds meer van belang een goed evenwicht te vinden tussen
stimuleren en relaxeren. Een juiste prikkeldosering wordt steeds meer van belang. Een te groot en te
sterk aanbod van prikkels overdag kan tot een opgejaagd gevoel, tot stress leiden. Stress kan zich lang
handhaven in het lijf van demente mensen. Een stress die in de loop van de dag is opgebouwd kan,
zelfs na aanvankelijk inslapen ‘s nachts nog tot onrust leiden. Stress dooft bij demente mensen niet
snel uit. Te weinig prikkeling kan leiden tot verveling, tot inactiviteit, tot passiviteit en apathie. Als
bewoners overdag te weinig zinvolle aktiviteiten hebben meegemaakt, kan dit ook leiden tot
nachtelijke onrust. Demente mensen worden steeds gevoeliger voor prikkels, storingen of belastingen
uit hun omgeving. Gecombineerd met ‘lichter’ slapen, impliceert dit dat zij ‘s nachts veel
gemakkelijker uit hun slaap gehaald of gehouden kunnen worden. Zorginstellingen zijn op zichzelf al
slaapverstoorders. Individuele slaapgewoonten zijn er moeilijk te handhaven. Medebewoners kunnen
‘s nachts lawaai maken. Ook de aanwezigheid van personeel dat kamers in en uit gaat kan de slaap
verstoren. Omwille van de organisatie van zorgtaken worden demente mensen soms zeer vroeg in
bed gelegd (in Vlaanderen soms al vanaf 16 à 17 uur), waardoor deze bewoners soms meer dan 12 uur
achtereen op bed liggen. Dit zijn slechte slaapgewoonten

5.4 De aanpak van nachtelijke onrust.

Het zal duidelijk zijn dat demente mensen die slecht slapen ‘s nachts voor onrust kunnen zorgen. Zo
heb ik een demente vrouw gekend die midden in de nacht opstond, het licht aanstak en de was ging
doen door haar kleding in de wastafel onder te dompelenr. Op diezelfde afdeling verbleef een
demente man die regelmatig zijn geweer zocht om te gaan jagen. Hij zocht dit geweer in verscheidene
kamers. Als deze mensen hadden kunnen slapen hadden ze deze onrust niet vertoond. Wat is de kip
of wat is het ei? Ontstaat de onrust door het slechte slapen, of is het slecht slapen een gevolg van
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onrust? Waarschijnlijk zullen beide aspecten een rol spelen. De eerste opdracht bij nachtelijke onrust
is, nagaan welke factoren de slaap van de onrustige demente mens verstoren. Als na het aanpakken
van de slaapproblemen de nachtelijke onrust blijft, dan verschilt deze waarschijnlijk niet wezenlijk
van de onrust overdag. De suggesties voor onrust in het algemeen gelden dan ook voor nachtelijke
onrust. Het wegnemen van oorzaken van slaapproblemen blijft dus de eerste strategie.
Het is van belang een systematische observatie op te zetten naar de verschillende groepen oorzaken.
Spelen lichamelijke factoren een rol? Welke belevingsaspecten zijn belangrijk? Hoe staat het met de
omgeving? Welke instellingsfactoren verstoren de nachtrust? Neemt de demente mens medicijnen die
de slaap kunnen verstoren? Bij systematische observatie van de mogelijke oorzaken van
slaapproblemen die tot onrust kunnen leiden, is het ook van belang een gedetailleerde beschrijving
van de klachten te vragen aan de slecht slapende demente persoon zelf. Immers, slaapstoornissen zijn
een subjectieve zaak. Sommige mensen zullen sneller klagen over slecht slapen dan anderen. De
beleving van een (slechte) slaap kan op zichzelf een slaapverstorende factor worden, waardoor
slaapproblemen chronisch kunnen worden. Naast het bijhouden van een slaap-waakdagboek door
zorgverleners is het nuttig de demente mens zelf te aanhoren over zijn slaapproblemen, en hem de
kans te geven een beoordeling te geven van zijn slaapkwaliteit. Wat zeker geen zin heeft is,
slaapproblemen te ontkennen.
Als de storende factoren in kaart zijn gebracht door systematische observatie gedurende een langere
periode, dan is het zaak te zoeken naar concrete oplossingen. Vaak zal het zoeken naar oorzaken, het
vinden van oplossingen én het implementeren ervan tijd vragen. Tegelijkertijd is er een zekere druk:
de betrokkene slaapt slecht en vertoont mogelijk onrust. De verleiding is groot om dan snel naar
slaapmedicatie te grijpen. Ik wil hier de waarschuwing van Godderis (1990) herhalen: slaapmedicatie
heeft ook nadelen en zeker op de langere termijn zijn psychosociale begeleidingsvormen zeker zo
belangrijk. Slaapmedicatie heeft ook nevenwerkingen en kan ook leiden tot ‘hangover-effecten’, een te
lange werking, waardoor iemand ook overdag slaperig blijft. Slaapmedicatie leidt ook tot
psychologische afhankelijkheid, een vorm van verslaving, waarbij de patiënt alleen nog maar kan
slapen als hij zijn slaappil heeft gekregen, ongeacht of zijn slaap verstoord is of niet. Het Nederlandse
Huisartsen Genootschap stelt in een richtlijn, dat het gebruik van slaapmedicatie bij ouderen beperkt
dient te blijven tot een korte periode van ten hoogste tien dagen. Bij langer gebruik mogen ze slechts
met tussenpozen gebruikt worden.
Godderis (1990) én Declerck en Verbeek (1999) suggereren verschillende alternatieven voor het
oplossen van slaapproblemen. We zullen nagaan in welke mate deze bruikbaar zijn in de begeleiding
van dementerende mensen. Hun suggesties zijn: het geven van informatie, het verstrekken van
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concrete adviezen, het bieden van ondersteuning, het corrigeren van verkeerde slaapgewoonten, én
het bieden van ontspanning. Zolang demente mensen nog in staat zijn om enige informatie op te
nemen, lijkt het mij zinvol om alleszins te proberen hen te informeren over veranderingen in hun
slaappatronen. Bespreekbaar maken van de klachten kan ook een geweldige ondersteuning zijn. De
slaapproblemen worden dan serieus genomen. Het bespreekbaar maken van slaapproblemen houdt
in, dat de veranderingen in de slaap worden besproken, dat de subjectieve beleving van de
slaapkwaliteit wordt geëvalueerd, dat met de demente mens zelf wordt gezocht naar oorzaken en
oplossingen. Dit laatste is iets dat in de zorgverlening überhaupt te weinig gebeurt, namelijk de
patiënt betrekken bij het probleem en de oplossing ervan. Dit zou zijn autonomie nochtans enigszins
in stand kunnen houden. Het verstrekken van concrete adviezen aan demente mensen lijkt mij weinig
zinvol, aangezien hun geheugenfuncties van dien aard zijn dat zij de adviezen niet zullen onthouden,
dus ook niet zullen opvolgen. De zorgverleners zouden daarentegen wèl deze adviezen in acht
kunnen nemen voor de bewoners. Dergelijke adviezen kunnen zijn: een vast slaapritme opbouwen,
niet té vroeg naar bed én niet té laat op; vermijden van onnodig wakker worden vier à vijf uur na het
inslapen; geen late en zeker geen zware maaltijden gebruiken ‘s avonds; naar het toilet gaan voor het
slapen gaan; vermijden van spanningen of inspannende activiteiten, zoals TV kijken één uur voor het
naar bed gaan; ‘dutjes’ overdag beter in een zetel doen dan in bed, en zeker niet drie uur voor het
slapen gaan; daglicht en geluiden buiten de slaapkamer houden; niet naar bed gaan als er geen slaap
is; geen bad nemen kort voor het naar bed gaan (tenzij het een relaxerend snoezelbad is); geen
opwekkende middelen innemen (koffie, chocolade, alcohol). Vanuit een belevingsgericht perspectief is
het bieden van ondersteuning bij slaapproblemen van zeer groot belang. Omdat slaapproblemen
mijns inziens vaak met angst en stress zullen samenhangen, is het bespreekbaar maken en ‘containen’
van angst en stress van het grootste belang. Als iemand door emoties is overmand, dan kan men niet
verwachten dat hij slaapt. Emotionele ontlading is dan een belangrijke stap om tot slapen te komen.
Eens goed doorhuilen of eens goed kwaad zijn lucht op, en vergroot de kans op slapen. Als emoties
zich echter helemaal in het lichaam hebben vastgezet, en dus heel lijfelijk ervaren worden, dan is
ontlading onvoldoende. Het gebruik van relaxatietechnieken is dan een aanvulling op ontlading. Dit
geldt zowel in het voorkomen als in het opvangen van nachtelijke onrust. Ook voor wat betreft het
terug draaien van slechte slaapgewoonten is toezicht nodig door derden, mantelzorgers of
professionele zorgverleners. Declerck en Verbeek (1999) citeren twee gedragsmethoden om slechte
slaapgewoontes af te leren, namelijk de slaaprestrictie-methode van Spielman en de stimuluscontrole- therapie van Bootzing. Beide methoden hebben tot doel de stabiliteit van de slaap te
verhogen, opnieuw vertrouwen te krijgen in een goede slaap én de slaapkamer weer te associëren met
goede slaap. Beide methodes gebruiken gedragstherapeutische technieken om verkeerde gewoontes af
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te leren en nieuwe gewoontes aan te nemen. Leren is wel een groot probleem voor demente mensen;
immers opslaan van nieuwe informatie in het geheugen is al vrij vroeg in het dementeringsproces een
probleem. Onder toezicht zou het het proberen waard zijn. Bootzing’s therapie bestaat uit zes stappen:
alleen naar bed als men zich slaperig voelt; indien men binnen de 30 minuten niet slaapt, dan opstaan
en een niet-spannende activiteit doen; terug naar bed gaan en eventueel na 30 minuten weer opstaan;
elke ochtend op dezelfde tijd opstaan, ongeacht of en hoe men geslapen heeft; en tenslotte niet dutten
overdag, zeker niet vijf uur vóór het slapen gaan.
Tenslotte is ontspanning een belangrijke voorwaarde om goed te slapen. Dit geldt zeker voor demente
mensen, die in de loop van de dag angst en stress opbouwen, en die moeilijker in staat zijn om die zelf
te reguleren. Ik denk dan met name aan ‘verdwaalde’ en ‘verzonken’ demente mensen. Een veilig
contact is essentieel om te ontspannen. Bij alle relaxerende contacten gaat het om het vinden van
ontspanning, het tot rust komen en kunnen genieten, én dat binnen veilige grenzen. Breugelmans
(1997) geeft een overzicht van relaxerende activiteiten: massage, van bijvoorbeeld hoofd, nek en
voeten, hydrotherapie, snoezelachtige sessies met nadruk op relaxatie en niet op stimulatie van de
zintuigen, voetzoolreflex behandeling, rustgevende muziek. Ook aromatherapie biedt mogelijkheden
om de slaap te verbeteren door ontspanning. Er is een zeer ruime keuze aan kalmerende oliën: benzoë,
bergamot, ceder, cipres, geranium, jasmijn, jeneverbes, kamille, mandarijn, neroli, sandelhout,
scharlei, verbena, wierook en glang-glang (Waterschoot, 1997). Een eenvoudig aromalichtje kan een
grote bijdrage leveren aan een kalmerende slaapsfeer. Een combinatie van aroma en massage,
aromatische massage genoemd, kan zeer rustgevend en slaapverwekkend zijn. Vanuit het snoezelen
zijn nog andere ontspannende slaaptechnieken te ontwikkelen, zoals het slapen met knuffeldieren of
het gebruik van vibro-akoestische relaxatietechnieken (Pauwels, 1997). Maar vooral de rustige
aanwezigheid van een zorgverlener kan zeer ontspannend werken. Angstige demente mensen, die het
gevoel krijgen aan hun lot overgelaten te zijn, die zich verlaten of in de steek gelaten gaan voelen,
zullen niet goed slapen.
Goed slapen is belangrijk, omdat vermoeidheid de psychische draagkracht ondermijnt. Goed slapen
verkleint niet alleen de kans op onrust ‘s nachts, maar verkleint ook de kans op onrust de volgende
dag. Iemand die uitgerust is kan situaties beter aan en zal minder snel emotioneel ontsporen.
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Hoofdstuk 6 :
BOOSHEID EN AGRESSIE

6.1 Een problematische situatie.

Werken met demente mensen impliceert het omgaan met mensen die zich in een zeer problematische
situatie bevinden. Niet alleen ervaren zij dagelijks aan den lijve dat ze achteruitgaan, maar ook dat ze
daardoor hun autonomie en identiteit kwijt raken. Het moet dan ook niet verwonderlijk zijn dat
hieruit allerlei conflicten met hun omgeving ontstaan. Conflicten die soms kunnen leiden tot agressie
en/of geweld. In de zorgverlening aan demente mensen komt agressief gedrag veel voor (Van der
Kam e.a., 1991; McIntosh en Woodall, 1995). In het algemeen komt verbale agressie (schelden) vaker
voor dan fysieke agressie, (slaan of iets kapot maken). Met de verdere achteruitgang is er wel een
verschuiving vast te stellen van minder verbale naar meer fysieke agressie. In mijn eenvoudige
enquête komt agressief gedrag niet voor in de top-5 van vaak voorkomende probleemgedragingen,
maar wel in de top-5 van moeilijk te hanteren gedragingen. Alle disciplines noemen fysieke agressie,
na roepgedrag, het moeilijkst te hanteren. Verzorgenden en aktiviteitenbegeleidsters/animatrices
zetten verbale agressie op de derde plaats.
Duidelijk is: agressief gedrag is een probleem voor zorgverleners, maar ook voor de demente mensen
zelf.
Het zal voor geen enkele zorgverlener moeilijk zijn om allerlei vormen van agressief gedrag op te
noemen. Wie kent niet de realiteit van de badkamer: haren trekken, bijten, knijpen, schoppen of slaan.
Ook verbale agressie kan optreden: schelden, verwijten maken, beschuldigen. Soms komt het tot
dreigen met fysiek geweld. De ervaren machteloosheid onder zorgverleners, met betrekking tot dit
gedrag, kan zeer groot zijn. Het gevoel hebben overgeleverd te zijn aan een agressieve bewoner, bang
te zijn op de afdeling, of in de nachtdienst een slaapkamer niet in durven, zijn ervaringen die bij
zorgverleners reëel aanwezig zijn. De confrontatie met agressief gedrag kan zelfs traumatisch zijn. De
demente mens kan zelf ook lijden onder zijn eigen agressie. Misschien heeft hij dit soort gedrag in zijn
leven nog nooit openlijk vertoond. Het kan zijn dat het sterker is dan hemzelf en dat hij er geen
controle over heeft; het was misschien niet de bedoeling, maar het gebeurde . Plotseling ontplofte er
iets, was het allemaal te veel en kwam de uitbarsting in volle omvang. Aangezien in onze cultuur
boosheid en agressie sterk worden afgewezen, zijn wij niet gewend om er uiting aan te geven. Als dat
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dan toch gebeurt hebben we gefaald of knagen deze gedragingen aan ons zelfbeeld. Voor een demente
mens die agressief is geweest kan zijn zelfbeeld onder druk komen te staan. Hij weet op den duur niet
meer goed wie hij is en wat hij doet. Dit kan betekenen dat zijn agressief gedrag voor hemzelf ook zeer
bedreigend is, omdat het niet past in zijn zelfbeeld, of omdat hij bang is er de controle over te
verliezen en buiten zichzelf te geraken van kwaadheid. Agressie is dus niet alleen bedreigend voor
zorgverleners op wie de agressie zich richt, maar kan ook voor de betrokkene zelf beangstigend zijn.
Samengevat: agressie is voor alle partijen een probleem. Het is niet alleen een probleem van hoe het
aan te pakken, het is ook een emotioneel beladen probleemgedrag.
Hoort agressie per definitie tot het dementeren? Daarover zijn de meningen verdeeld. In de medischbiologische zienswijze wordt agressie gezien als symptoom van het dementeringsproces. Hieraan ligt
een biologische gedragsverklaring ten grondslag. De redenering achter deze verklaring is eenvoudig
gesteld als volgt: bij het dementeringsproces treedt door pathologische veroudering van de hersenen,
en dan vooral in de frontale lob, veranderingen op, waardoor de mechanismen die emoties reguleren
niet meer efficiënt werken. Demente mensen worden ontremd. Deze verklaring legt dus een grote
nadruk op de fysiologische aspecten van emoties. Zij impliceert dat agressie bij dementie normaal is,
horend bij het ziektebeeld. In de belevingsgerichte zienswijze daarentegen wordt agressief gedrag
gezien als een reactie van de demente mens op een bedreiging van zijn welzijn of op frustratie die hij
ervaart. Daarmee is agressief gedrag geen symptoom, maar een signaal van onvrede of bedreiging,
een signaal dat de demente mens zich niet goed voelt in zijn situatie. Agressief gedrag wordt gezien
als een communicatieve boodschap; het drukt uit wat er gevoelsmatig in de dementerende mens
omgaat. De wijze waarop hij zijn onvrede vorm geeft is dan: boosheid of agressie. Boos gedrag kan
adaptief zijn; het is dan een gepaste reactie op een ongepaste situatie. De demente mens probeert
ermee de situatie zo te veranderen dat zij minder frustrerend of minder bedreigend is.
Tot nu toe werd de verzamelterm ‘agressief gedrag’ gebruikt zonder enige nuancering aan te brengen.
In het dagelijkse spraakgebruik wordt agressie vaak als synoniem gebruikt van boosheid, maar
tegelijkertijd ook geassocieerd met bedreiging of gebruik van geweld. Het wordt ongenuanceerd
gezien als een vorm van destructief gedrag. Daarmee heeft agressie in de samenleving en in de
zorgverlening een negatieve betekenis. Onder de verzamelnaam ‘agressie’ vallen zeer uiteenlopende
gedragingen, zoals: schelden, beschuldigen, provoceren, woede uiten, vijandigheid tonen, weerstand
en verzet plegen, schoppen, krijsen, bijten, agiteren, confrontaties zoeken, machtsstrijd aangaan,
slaan en dreigen, schreeuwen en roepen. Het hangt vaak van de zorgverlener af welke betekenis
wordt verleend aan ‘agressief’ gedrag, en welk gewicht er aan wordt gegeven. Agressie kan gezien
worden als gedrag dat vooraf gaat of volgt op een werkelijke aanval, dat dus dient als verdediging of
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afschrikking. Dit wordt ook wel defensieve agressie genoemd. Agressie kan ook gedrag zijn waarbij
men iemand anders pijn doet of leed toebrengt. Dit heet offensieve agressie. Het is vooral deze laatste
vorm die geassocieerd wordt met geweld. Het is in elk geval duidelijk dat agressie een emotie is,
welke zoekt naar directe of indirecte ontlading. Het is goed ons hier de vraag te stellen of boosheid
hetzelfde is als agressie? Boosheid en agressie zijn, vanuit hun verschillende achtergrond gezien, geen
synoniemen, alhoewel ze in het dagelijks spraakgebruik, - en soms in de wetenschappelijke literatuur-,
wel zo gebruikt worden. In de psychologie bestaan ook zeer veel verschillende opvattingen over
agressie. Dit is niet zo verwonderlijk, aangezien agressie zeer verschillende functies heeft. Zo kan
agressief gedrag een gevolg zijn van oude frustratie, van onlust, van angst; het kan een uiting zijn van
‘mastery’, stoerdoenerij, laten zien dat je sterk bent. Tenslotte kan agressie ook lust tot doel hebben,
zoals bij plagen, pesten of sadisme (Gerritsma, e.a. 1987). In deze opsomming van de verschillende
functies van agressief gedrag, is ook al te zien dat er vormen zijn die een uitdrukking zijn van zich
slecht voelen én vormen die eerder verwijzen naar een scheef gelopen ontwikkeling. In navolging van
Stroecken (2001) zou ik een duidelijk onderscheid willen maken tussen boosheid en agressie. Boosheid
is een gevoel; agressie is een emotie, dat wil zeggen, een onderdrukt of geblokkeerd gevoel. De
mogelijkheid tot boos kunnen worden is een aangeboren, gezonde, menselijke mogelijkheid; agressie
is niet aangeboren, maar het resultaat van opvoeding en levensloop, waarin de natuurlijke
mogelijkheid tot boosheid werd onderdrukt (Stroecken, 2001). Zoals reeds gezegd bestaan er binnen
de psychologie verschillende opvattingen over agressie als buitensporige boosheid. In zekere zin zijn
deze theorieën allemaal gebaseerd op het mensbeeld van de psycholoog die de theorie ontworpen
heeft. Een belangrijk discussiepunt is: het aangeboren of aangeleerd karakter van agressie. Zo zegt
Freud, bijvoorbeeld, dat agressie een aangeboren drift is van de mens, die hij tijdens zijn ontwikkeling
onder controle moet krijgen en houden. Om zijn agressie te kunnen beheersen beschikt de mens over
ego-functies, zoals denken, én beschikt hij over een geweten. De gedragsleer benadrukt eerder het
aangeleerde

karakter

van

agressie.

In

het

humanistisch-psychologisch

mensbeeld

wordt

verondersteld, dat de mens een aantal aangeboren mogelijkheden of potenties heeft, en indien er een
gezonde omgeving is, zal de mens doorheen zijn ontwikkeling leren gebruik maken van deze
mogelijkheden, en tot zelfontplooiing komen. Het dwarsbomen van deze zelfontplooiing leidt tot een
negatieve ontwikkeling, die tot uitdrukking komt in emotionele problemen, zoals het leven met een
negatief zelfbeeld, in het zich ongelukkig voelen, in lichamelijke klachten, maar ook in het vertonen
van agressief gedrag. Het dwarsbomen van deze zelfontplooiing vindt meestal plaats in de opvoeding
van het jonge kind, dat al heel snel ervaart dat boos zijn, en boosheid uiten, verboden zijn.
Op grond van bovenstaande overwegingen kan het volgende onderscheid gemaakt worden tussen
boosheid en agressie. Boosheid is een gevoel dat wordt ervaren in een situatie waarin een bedreiging
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ontstaat voor de eigen autonomie of identiteit. In deze zin is boosheid altijd een verdediging als
gevoelens en fundamentele basisbehoeften worden miskend. Boosheid is een reactie op de schending
van persoonlijke belangen, waardoor het welbevinden in gevaar komt. Boosheid is direct, spontaan,
gericht en actueel. Iemand die boos is zal dit onmiddellijk laten merken, zonder uitstel; hij zal
spontaan uiting geven aan wat hij in zijn lichaam ervaart; hij zal zijn boosheid rechtstreeks richten op
diegene die de oorzaak van zijn boosheid is; en tenslotte wordt actuele boosheid niet vertroebeld door
eerdere boze reacties, er is niets uit het verleden dat is blijven hangen. Boosheid zal ook bijna nooit
fysieke vormen aannemen, en zal beperkt blijven tot een verbaal uiten van gevoelens. Als een
demente man dringend naar het toilet moet, maar niemand vindt die hem wil helpen (wacht maar, ik
kom zo bij u’), vervolgens ontploft als er eindelijk iemand hem naar het toilet brengt, dan is dit
boosheid. Er is een reële frustratie (de spanning van het moeten plassen) die rechtstreeks geuit wordt
in de situatie en tegenover diegene die het hem aangedaan heeft. Agressie daarentegen is geen gevoel
maar een emotie. Agressie is een onderdrukte boosheid uit het verleden waaraan in het hier-en-nu
geappelleerd wordt. Een actuele frustratie is aanleiding tot het naar boven komen van een onderdrukt
gevoel dat zich uit in de vorm van agressie. Een agressieve reactie is vaak buiten verhouding tot de
daadwerkelijke frustratie. De oorzaak ligt dieper dan de aanleiding. De actuele situatie wordt gebruikt
om lucht te geven aan een onderdrukt gevoel. Daarmee is agressie een vorm van afreageren, en kan
zich op onschuldige slachtoffers richten. Omdat een actuele frustratie slechts aanleiding is tot het
losmaken van de agressie, geeft dit aan de betrokkene ook een angstig gevoel. Bij agressie bestaat
altijd de bedreiging dat deze niet onder controle te houden is, omdat de betrokkene zelf ook niet weet
waar zijn plotselinge agressie vandaan komt. Als een demente vrouw ‘s avonds naar bed wordt
gebracht, de avondverzorging rustig verliep, en dan plotseling onverwacht een uithaal doet naar de
verzorgster, dan is dit waarschijnlijk agressie. Er is geen actuele aanleiding merkbaar, de verzorgende
is zich niet bewust dat ze iets verkeerd heeft gedaan, en toch is er een plotse ontlading. Dit is een vorm
van afreageren.
Vanuit dit onderscheid vraagt boosheid om een andere begeleiding dan agressie. Boosheid, als reactie
op een inbreuk op een emotioneel belang, vraagt om een begeleiding, waarin de boosheid geuit kan
worden. Agressie moet begrensd worden. Begrenzen houdt in, dat aan het agressieve gedrag paal en
perk wordt gesteld ter bescherming van de betrokkene zelf en van zijn omgeving. Ik kom daar in de
volgende paragrafen nog op terug.

6.2 Achtergrondfactoren bij boosheid en agressie.
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In de loop van het dementeringsproces treden er veranderingen op met betrekking tot boosheid en
agressie. We zullen deze veranderingen bekijken in het licht van de vier hoofdfactoren uit de
belevingswereld van dementerende mensen: de ervaring van het dement worden, de omkering van de
levensloop, de institutionalisering én tenslotte de levensloop en de persoonlijkheid. Beginnen we met
de eerste factor: de ervaring van dement worden.
Tijdens het verloop van het dementeringsproces treedt er een afvlakking van het gevoelsleven op. De
demente mens verstart meer en meer; gevoelens maken meer plaats voor emoties; en emotie en
gedrag komen dichter bij elkaar te liggen (Verdult, 1993; 1993b). Naarmate het dementeringsproces
vordert nemen ook de regulerende controlemogelijkheden voor agressie af. Voor dementerende
mensen wordt het steeds moeilijker om agressieve impulsen onder controle te houden, en daarmee
zullen zij ook vaker agressief reageren op frustratie of bedreiging. Op basis van bovenstaande
overwegingen kunnen een aantal fase-specifieke verschuivingen in boosheid en agressie worden
onderkend. In de fase van het ‘bedreigde ik’ is de verstarring nog niet opgetreden. Omdat de identiteit
van de demente mens nog goed intact is, zal hij met boosheid en/of agressie omgaan volgens patronen
die hij in zijn leven heeft opgebouwd. De factor ‘persoonlijkheid en levensloop’ is nu belangrijker dan
de ervaring van het dement worden. In het ‘verdwaalde ik’ daarentegen treedt meer identiteitsverlies
op en nemen de ego-functies af. Hierdoor heeft een ‘verdwaalde’ mens het moeilijker zijn emoties te
reguleren. Omdat zijn welbevinden nu permanent onder druk staat is hij snel gefrustreerd en in
paniek. Dit lokt heel wat defensieve reacties uit. In de fase van het ‘verzonken ik’ liggen emoties en
gedrag heel dicht bij elkaar. Wat een ‘verzonken’ demente mens innerlijk ervaart wordt direct naar
buiten toe afgereageerd, voor zover zijn mogelijkheden dit nog toelaten. Zijn agressie zal ook meer
defensief van aard zijn. Zijn enorme kwetsbaarheid maken dat hij zich zeer snel bedreigd zal voelen.
De tweede factor in de belevingswereld, de omkering van de levensloop heeft een versterkende
werking op agressief gedrag. Bij beginnend demente mensen kunnen actuele bedreigingen van hun
welzijn of actuele frustraties herinneringen oproepen aan soortgelijke ervaringen in hun leven. In ons
geheugen zijn dergelijke ervaringen opgeslagen. De ervaring in het hier-en-nu wordt dan geassocieerd
met vroegere soortgelijke ervaringen. De feitelijke overeenkomst daarvoor hoeft niet zo groot te zijn;
voor de emotionele betekenis is dat daarentegen wel het geval. Op boosheid hebben oude ervaringen
veelal weinig effect. Iemand die boos is, is boos om wat er in het hier-en-nu gebeurt. Hij voelt geen
behoefte om zwaarder uit te halen dan nodig is voor de bescherming van zijn welzijn. Een beginnend
demente mens die
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levensloopervaringen, legt onbewust wel een verbinding met vroegere ervaringen. Vandaar dat zijn
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reactie buitensporig zal zijn. In het herbeleven zal agressief gedrag veel meer worden afgereageerd.
Niet alleen wordt een actuele frustratie versterkt door de onbewuste koppeling aan vroegere,
soortgelijke frustraties, bovendien worden deze oude frustraties ervaren als iets van het hier-en-nu.
Deze vertekening van de actuele situatie leidt tot een versterking en tot meer afreageren van agressie.
In het ‘verzonken ik’ tenslotte, nemen de frustraties niet af, maar de mogelijkheden tot afreageren wel.
De ontlading van agressieve impulsen wordt afgezwakt, zelfs onmogelijk. Hierdoor treden
opstapelingseffecten op, waardoor uiteindelijk verlamming optreedt. Als er geen ontlading meer kan
volgen, raakt ons organisme op den duur helemaal verlamd.
Ook institutionalisering kan heel wat boosheid en agressie oproepen. Het opgenomen worden en het
verblijf in een zorginstelling eist veel van het aanpassingsvermogen van demente mensen, en dat op
een moment waarop hun emotioneel evenwicht labieler begint te worden. Ondanks alle pogingen om
aan het verpleeghuis of RVT een woonfunctie te geven, blijft er toch een bepaald ‘regime’, waarin
zorgverleners bepalen wat kan en niet kan. De ‘zwarte pedagogie’, die ons geleerd heeft gevoelens te
onderdrukken, tiert vaak welig in onze instellingen (Verdult, 1993; Stroecken, 2001). Vooral ten
aanzien van boosheid en agressie heerst er nog te vaak een onderdrukkende sfeer. Een bewoner mag
niet boos zijn en mag zeker niet agressief zijn. Ook zorgverleners hebben in hun opvoeding ervaren
dat dit niet mag. Hoe meer boosheid en agressie onderdrukt wordt, des te slechter gaat de bewoner
zich voelen, des te meer problemen hij gaat geven. Rond boosheid en agressie ontstaan heel snel
neerwaartse spiralen die een situatie rond een bewoner volledig kunnen blokkeren. De boze of
agressieve bewoner wordt dan een zwart schaap. In de volgende paragrafen zal ik aangeven dat een
tolerante houding ten aanzien van boosheid en agressie niet inhoudt dat we maar moeten laten
gebeuren wat er gebeurt. Een laisser-faire-houding geeft zeker geen houvast.
Tenslotte is ook de vierde factor van belang: persoonlijkheid en levensloop. Ik heb boosheid
omschreven als een natuurlijke, gezonde reactie bij inbreuken op het welbevinden. Helaas zijn we
maar al te vaak ons natuurlijk vermogen tot boos worden kwijt geraakt. Agressie is daarvoor in de
plaats gekomen. Bij agressief gedrag zijn er in principe twee mogelijkheden: ofwel heeft de demente
mens zijn agressie onderdrukt en hij weet niet dat hij agressie in zich heeft, ofwel heeft hij gedurende
zijn leven een leefstijl ontwikkeld, waarin hij zijn agressie ongebreideld geuit heeft. In beide gevallen
echter hebben deze demente mensen waarschijnlijk in hun opvoeding en in hun verdere leven ervaren
dat boos worden niet toegestaan was. In het eerste geval heeft de demente mens een beeld van
zichzelf gevormd, waarin boos worden geen plaats had. Omdat zijn mogelijkheid tot boos worden
onderdrukt is geworden, heeft hij agressie ontwikkeld, welke hij altijd heeft kunnen beheersen. Aan
de buitenkant was niet te zien dat hij agressie in zich had. Nu zijn verdringingsmechanismen niet
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meer zo effectief zijn, komt zijn agressie naar boven. Hij herkent zichzelf niet meer in zijn agressief
gedrag, omdat hij dat nooit van zichzelf ervaren heeft. Dit kan allerlei gevoelens oproepen. Hij kan
zich schamen over wat hij heeft ‘misdaan’; hij kan zich schuldig voelen; hij kan zich angstig voelen
over zijn impulsen; hij kan zich machteloos voelen, omdat hij ervaart geen greep te hebben op zijn
impulsieve gedragingen. Kortom, het is voor deze demente mens een problematische ervaring om
agressief te zijn. In het tweede geval, waarin een demente mens een agressieve leefstijl gevormd heeft,
kent de agressie ook problematische kanten. Deze mens heeft een agressief ‘onecht ik’ opgebouwd,
waarmee hij lijkt te zijn vergroeid. Echter, ook deze persoon heeft daarvoor een tol betaald; ook hij
kent angsten, ook hij kent schuldgevoelens. Doordat zijn affectieve leven is vervlakt tot agressief
functioneren, zal hij er zich minder voor schamen. Toch wordt deze demente mens, met een
agressieve leefstijl, eveneens geconfronteerd met wat hij verdrongen heeft, en dit zal een sterkere
intensiteit hebben, pijnlijker en ondraaglijker zijn naarmate zijn agressie groter is. Zijn agressieve
leefstijl verbergt namelijk de geweldige en gewelddadige kwetsuren uit zijn kindertijd. Als zijn
kindertijd zich meer opdringt, zal de angst en de pijn enorm zijn. Om tijdens de ontwikkeling van het
kind boosheid (agressie ten goede noemen Gerritsma e.a. dit) niet te doen omslaan in ‘agressie ten
kwade’ is inzicht en aanvoelen van de emotionele behoeften van het kind van essentieel belang. Juist
door de miskenning van zijn basisbehoeften ligt het risico van deze omslag. In het functioneren van
demente mensen is dit onderscheid nooit zwart-wit; iemand heeft nooit alleen maar zuivere boosheid
in zich en helemaal geen agressie. Het zal eerder zo zijn dat bepaalde situaties boosheid oproepen en
andere agressie. Dit laatste zal het geval zijn als de situatie een emotionele gelijkenis vertoont met
situaties waarin de demente mens in zijn verleden miskend werd. Oftewel, afhankelijk van de
emotionele betekenis die de situatie in het hier-en-nu heeft, én afhankelijk van de onbewuste
gelijkenis die een situatie heeft met vroegere gebeurtenissen, zal iemand boos of agressief reageren.
Dit geldt overigens ook voor de zorgverleners. En juist omdat dit ook voor hen geldt, kunnen situaties
rond agressieve bewoners volledig blokkeren. Er bestaat mijns inziens geen ‘agressieve
persoonlijkheid’; er bestaan wel (demente) mensen waarbij de mogelijkheid tot boos worden zover is
onderdrukt, dat zij veelal agressief zullen reageren. Er zijn mensen die een bepaald
persoonlijkheidstype ontwikkeld hebben, waarin agressie meer als interactiepatroon voorkomt.
Derksen
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persoonlijkheidsstoornissen minder voorkomen, of in afgevaktere vorm. Mijns inziens kan het
dementeringsproces de persoonlijkheidskenmerken aanscherpen. Omdat bij de persoonlijkheidstypen
in het zogenoemde cluster B ( de antisociale, de narcistische, de borderline en de theatrale)
dramatische, emotionele en impulsieve kanten een grote rol spelen, vertonen demente mensen uit
deze groep ook meer kans op agressie. Hun impulsiviteit kan ertoe leiden dat een geringe aanleiding
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tot een grote agressieve ontlading leidt. Mensen uit deze groep zijn zeer gevoelig voor kwetsingen en
krenkingen. De cluster C persoonlijkheidsstoornissen (ontwijkend, afhankelijk en dwangmatig)
komen relatief het meeste voor, ook onder demente mensen. Ook de dwangmatige persoonlijkheid
lijkt mij een risico te vormen voor agressief gedrag. Immers, zijn overaanpassing, zijn sterke rigiditeit
en inflexibiliteit maken dat het omgaan met veranderingen zeer moeizaam verloopt. Deze
dementerende mensen zullen dan ook moeilijk met alle veranderingen, die het dement worden met
zich meebrengt, kunnen omgaan. Opgebouwde frustratie kan dan al snel leiden tot agressie.

6.3 Conflicthantering bij boosheid.

Alvorens in te gaan op interventies bij boosheid wil ik eerst enkele algemene opmerkingen maken.
Omgaan met boze demente mensen vraagt om een adequate houding en aangepaste vaardigheden.
Een empathische houding van de zorgverlener straalt begrip uit voor de gevoelens en emoties van de
demente mens; zijn attitude maakt de demente mens duidelijk dat hij boos mag zijn, dat hij lucht mag
geven aan zijn boosheid, hij geeft voldoende stevigheid voor een juiste ‘containment’; er gaat geen
bedreiging van hem uit. Zoals we reeds eerder zagen is de zorgverlener zijn eigen instrument. De
mate waarin de zorgverlener met zijn eigen boosheid kan omgaan, de kwaliteit van de relatie van de
zorgverlener met de dementerende mens, én de vaardigheden van de hulpverlener, zijn bepalend
voor de manier waarop de zorgverlener met de boosheid van de demente mensen kan omgaan. Een
empathische houding is noodzakelijk voor een adequate omgang met een boze demente mens, maar
kan soms niet voldoende zijn. De zorgverlener moet dan overschakelen naar meer directieve
interventies.
Om in de concrete situatie met boosheid om te gaan kan de hulpverlener beschikken over een aantal
interventies. De keuze voor een interventie wordt bepaald op grond van het principe, dat de boze
demente mens recht heeft op de minst onderdrukkende behandeling, én de zorgverlener het recht
heeft om zichzelf te beschermen (Thackrey, 1987). Binnen de belevingsgerichte begeleiding worden
psychologische interventies als minder onderdrukkend beschouwd dan fysieke maatregelen of
medicatie. Deze maatregelen kunnen slechts een hulpmiddel zijn om een situatie hanteerbaar te
maken en dienen altijd gecombineerd te worden met psychologische interventies. De empathische
interventies onderdrukken de boosheid minder dan de directieve maatregelen. De empathische
zorgverlener moet bij het optreden van boosheid twee inschattingen maken. De eerste inschatting die
hij moet maken is: ligt bedreiging van welzijn aan de basis van de boosheid, óf is er sprake van oude
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frustratie? Met andere woorden, de zorgverlener stelt zich de vraag hoe de demente mens de situatie
inschat. Is er sprake van boosheid als reactie op inbreuken, of is er sprake van agressie als reactie op
frustratie? De zorgverlener is zich ervan bewust dat agressie bij demente mensen eerder het gevolg is
van angst en frustratie. De tweede inschatting die de zorgverlener moet maken is: kan ik op deze
boosheid reageren met een empathische benadering of moet ik meer directief zijn? De
belevingsgerichte hulpverlener stelt zich eerst de vraag of een empathische benadering mogelijk is;
pas in tweede instantie komt een directieve strategie in aanmerking. Daarbij maakt hij de afweging
welke interventie voor de demente mens het meest geschikt is, én welke interventie hem voldoende
bescherming geeft. De interventies bij boosheid dienen volgens mij altijd empathisch te zijn. Omdat ik
boosheid definiëer als een gezonde reactie op de bedreiging van het welzijn, vraagt het omgaan met
boosheid om een strategie waarin de boosheid als gevoel wordt gerespecteerd, en waarin gezocht
wordt naar oplossingen voor geschonden emotionele belangen. In een situatie waarin een demente
mens met boosheid reageert is er altijd sprake van een conflict. Een conflict treedt op in een situatie
waarin emotionele belangen botsen. Op zichzelf hoeft een conflict geen probleem te zijn; het hangt
ervan af hoe we met het conflict omgaan. Waar mensen samen leven of samen werken ontstaan
conflicten; we hebben immers allemaal onze eigen persoonlijke belangen, welke ook onbewust
kunnen zijn. Conflicten moeten gehanteerd worden. Vermijden van conflicten, het niet bespreekbaar
maken van de belangentegenstellingen leidt onvermijdelijk tot een verdere verzieking van de relatie.
Om tot conflicthantering te komen moet er iemand zijn die de eerste stap zet; een stap om verdere
escalatie te voorkomen. In een zorgverlenende relatie is het de zorgverlener die deze eerste stap moet
zetten. Een escalatie van het conflict kan maar voorkomen worden als de zorgverlener begrip
opbrengt voor het gevoel van de demente mens dat zijn welbevinden bedreigd of geschonden wordt.
Dit houdt in dat de zorgverlener het conflict bespreekbaar maakt, en wel door begrip op te brengen
voor het gekwetste gevoel van de boze demente mens. Dit is niet gemakkelijk, omdat in een conflict
de zorgverlener ook zijn belangen, zijn gevoelens of emoties heeft. Daar is het immers een conflict
voor! De zorgverlener moet zijn eigen gevoelens niet aan de kant zetten, niet negeren, maar juist
inbrengen in het gesprek. De zorgverlener zet geen meningen tegenover elkaar, want dat kan alleen
maar leiden tot meer van hetzelfde, namelijk een discussie die uitloopt op een welles-nietes-gesprek.
In plaats van meningen tegenover elkaar te zetten, plaatst de zorgverlener gevoelens naast elkaar. Hij
communiceert zijn aanvoelen en begrip voor de gevoelens van de boze demente mens, én hij
communiceert zijn eigen gevoelens. Dit is de eerste en belangrijkste stap in conflicthantering. Het is
ook een heel moeilijke stap, want voor men het weet, worden er psychologische wapens gebruikt.
Psychologische wapens bestrijden de gevoelens van de ander; wapenvrije communicatie daarentegen
deblokkeren gevoelens. De volgende stap die de zorgverlener zet is, het exploreren van wat de
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aanleiding voor de boosheid is geweest. De zorgverlener biedt een luisterend oor aan, en onderzoekt
waarin de demente mens zich bedreigd heeft gevoeld in zijn welbevinden. Mogelijke bedreigingen
van welbevinden, welke tot boosheid kunnen leiden zijn: misverstanden, onverwachte bewegingen of
handelingen, inbreuk op het intieme of persoonlijke territorium, gevoelens niet gerespecteerd weten,
zich genegeerd of geminacht voelen, zich klem gezet of bedreigd voelen, zich machteloos gemaakt
voelen. In principe verwijzen al deze bedreigingen, kwetsuren of krenkingen naar het verlies aan
autonomie of toenemende afhankelijkheid en naar het verlies van identiteit.
De zorgverlener zoekt niet naar feiten, geeft ook geen rechtvaardiging voor zijn eigen handelen of
wuift ervaringen niet weg. Hij respecteert het aanvoelen van het conflict door de boze demente mens.
Tenslotte volgt
de derde stap van conflicthantering, namelijk het zoeken naar concrete oplossingen. De zorgverlener
kan suggesties doen, maar laat eerst de demente mens de kans om zijn oplossingen te formuleren.
Willen we zijn autonomie in stand houden en /of verstevigen dan moeten we de demente mens de
kans geven om mee te denken bij de oplossing van conflicten. Uiteraard kunnen niet al zijn wensen
gehonoreerd worden, daarvoor zijn compromissen nodig. Een compromis wordt maar gedragen door
beide partijen, als zij zich kunnen herkennen in dit compromis. Als zorgverleners hun belangen
doordrukken dan zal de demente mens zich niet in het compromis kunnen vinden en zich er, openlijk
of verdekt, tegen verzetten. Een demente mens moet zijn belangen erkend zien in het compromis. Dit
is een kwestie van onderhandelen, niet met het mes op tafel, maar met de openheid toenadering te
zoeken.
Deze manier van conflicthantering is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De valkuilen zijn in grote
getale aanwezig, en wel omdat zorgverleners door hun eigen emotionele betrokkenheid in het conflict
niet altijd de helderheid en de openheid kunnen bewaren om tot conflicthantering te komen, en niet te
verzanden in een escalerend conflict. De hulp inroepen van een bemiddelaar kan zinvol zijn. Deze
bemiddelaar kiest geen partij, maar helpt de partijen van het conflict om op een goede manier tot een
onderhandelende oplossing te komen. Mijn eigen ervaring leert me dat we in conflicten te snel naar
concrete oplossingen willen. Eerst moet er een klimaat gecreëerd worden, een bereidheid om tot het
zoeken naar een compromis te komen. Deze bereidheid ontstaat pas als eerst en vooral de gevoelens
uitgesproken en gedeeld worden.

6.4 Begrenzen bij agressie.
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Een agressieve demente mens is in het algemeen minder aanspreekbaar, minder bereikbaar en minder
open tot dialoog dan een boze demente mens. Iemand die agressief is, zit in zijn eigen emotionaliteit
opgesloten. Hij is volledig in de ban van zijn eigen emoties, waaraan hij uiting moet geven, willen ze
hem niet overspoelen. Hij wordt, met andere woorden, volledig beheerst door zijn eigen agressie.
Omdat de actuele frustratie onbewust wordt gekoppeld aan oude soortgelijke frustraties, is agressie
veelal veel sterker geladen dan boosheid. De eerste opdracht van de zorgverlener lijkt mij te zijn, het
aanbrengen van een veilige begrenzing. Wanneer een demente mens agressief is, is er geen veiligheid.
In zulke situaties zijn er veilige grenzen nodig. We moeten ons realiseren dat een agressieve bewoner
ook altijd angst in zich heeft. Het is angst die de (defensieve) agressie heeft uitgelokt, maar ook het
agressief zijn zelf geeft angst: angst om zichzelf te verliezen in de eigen agressie. Er is dus
‘containment’ nodig. Een lankmoedige houding, in de zin van ‘agressie hoort er nu eenmaal bij’ of
‘laat het maar gebeuren, het zal wel voorbij gaan’, biedt geen veiligheid, noch aan de agressieve
demente mens, noch aan zijn omgeving. Verregaande tolerantie ten aanzien van agressief gedrag
duidt eerder op de zwakte van de zorgverlener, dan op zijn empathie of sterkte. Begrenzen vraagt
vooral om een houding waaruit blijkt dat de ‘goed-genoeg-moeder’ niet bang is voor haar eigen
agressie en ook niet voor die van de demente mens. De begrenzende houding van de ‘goed-genoegmoeder’ is niet bestraffend. De agressieve demente mens wordt niet veroordeeld of gesanctioneerd;
hem worden geen verwijten gemaakt of hij wordt niet bestraffend toegesproken. Hij blijft als persoon
onvoorwaardelijk geaccepteerd, maar zijn agressief gedrag wordt begrensd. Bij bestraffing is de
boodschap naar de demente mens: ‘jij bent agressief en daarom vind ik jou stout en krijg jij van mij
straf’. Bij een begrenzende houding is de boodschap: ‘jij bent agressief, maar ik kan jouw agressie
hanteren; ik laat jou jezelf en mij niet vernietigen; bij mij kan je veilig zijn’. Deze attitude komt ook tot
uitdrukking in de lichaamshouding van de zorgverlener. Eikenaar (2002) somt volgende
houdingsaspecten op. Rustig blijven om zo geen aanleiding te geven tot verdere escalatie staat
bovenaan haar lijstje. Ideaal zou zijn als de zorgverlener niet alleen rustig doet, maar ook rustig is.
Contact maken is de tweede basisregel, bijvoorbeeld door te blijven praten en zeker niet weg te lopen.
Het is belangrijk in het contact de stem niet te verheffen en discussies en waarom-vragen te vermijden.
Afstand houden is de derde regel voor een goede lichaamshouding. De zorgverlener heeft het recht
om zichzelf te beschermen. Daarvoor kan hij beter letterlijk uit de buurt blijven en de agressieve
demente mens ruimte geven, zonder het contact te verbreken. Tenslotte vraagt het oogcontact
aandacht bij agressie. Te dwingend oogcontact kan het agressief gedrag versterken, terwijl oogcontact
vermijden hetzelfde effect kan hebben. Eikenaar (2002) onderscheidt drie bejegeningsstijlen, welke een
overeenkomst vertonen met de verschillende stappen in het conflicthanteringsmodel. De geduldige
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bejegeningsstijl is vooral bedoeld om informatie te verzamelen, hetgeen van belang is als niet duidelijk
is wat de aanleiding voor de agressie is. De accepterende bejegeningsstijl is gericht op het maken van
contact, vooral als de demente mens angstig is. Eikenaar maakt daarbij geen onderscheid tussen
boosheid en agressie. Deze eerste twee bejegeningsstijlen lijken mij eerder bij boosheid te passen. De
derde en vierde, de duidelijke transparante en de neutrale bejegeningsstijl horen bij de assertieve
aanpak die, volgens mij, bij agressie nodig is. Deze stijl komt overeen met wat ik begrenzen noem.
In principe beschikt de hulpverlener over twee mogelijkheden om te begrenzen. Hij kan direct
begrenzen door concrete opdrachten te geven en bepaald gedrag voor te schrijven. Bijvoorbeeld: met
kordate stem en houding zeggen‘ U bent zeer kwaad op mij, maar u mag mij niet slaan of schoppen.
Ik wil niet dat u dat doet en ik wil nu dat u gaat zitten’ (zo nodig rustig herhalen). De hulpverlener
kan ook indirect begrenzen, waarbij hij de agressieve bewoner een beperkt aantal keuzemogelijkheden
voorlegt. De bewoner kan kiezen uit een aantal gewenste gedragingen, die worden voorgeschreven
door de hulpverlener. Bijvoorbeeld: ‘U kunt nu kiezen, ofwel gaat u nu stoppen met slaan, ofwel
breng ik u nu naar uw kamer’. Een begrenzende zorgverlener gebruikt assertieve boodschappen. De
assertiviteit van de zorgverlener heeft tot doel duidelijkheid, veiligheid en houvast te brengen in de
situatie. Zijn assertieve opstelling is niet agressief. Hij gebruikt geen psychologische wapens om de
agressiviteit van de ander te bestrijden en zo escalatie te bewerkstelligen. Als hij ‘jij - boodschappen’
gebruikt dan wordt de ander bekritiseerd, beschuldigd of aangevallen. Een ‘jij - boodschap’ houdt
altijd een negatief oordeel, oftewel een veroordeling in van de ander, niet alleen van zijn gedrag maar
ook van zijn persoon. ‘Jij - boodschappen’ moeten vermeden worden, zeker in een agressieve situatie;
ze zijn olie op het vuur. Er zijn verschillende soorten assertieve ik - boodschappen (Adams, 1993).
Voor het hanteren van agressieve situaties lijken mij preventieve, en confronterende ik boodschappen van belang. Al deze assertieve boodschappen hebben als belangrijke kenmerk dat ze
een mededeling vormen die iets zegt over de innerlijke beleving van de zorgverlener. Een ik boodschap is geen interpretatie, veroordeling of kritiek op de ander, maar een uiting van de eigen
gevoelens en van de eigen beleving. Een preventieve ik - boodschap wordt gebruikt om conflicten of
agressieve ontladingen te voorkomen. De bedoeling is om van te voren duidelijk te maken wat de
zorgverlener wil en wat zijn behoeften zijn. Dergelijke boodschappen kunnen gebruikt worden in
situaties waarvan de zorgverlener inschat dat ze agressie oproepen. Een preventieve boodschap
bestaat uit twee delen, namelijk het kenbaar maken van de behoefte én de redenen voor die behoefte.
Een voorbeeld van een preventieve ik-boodschap is: ‘Ik zou u graag in een rustige sfeer verzorgen, dat
geeft mij een beter gevoel’. Bij een confronterende boodschap heeft de zorgverlener de bedoeling om
het gedrag van de agressieve demente mens te begrenzen. Een effectieve manier van confronteren
erkent zowel de rechten en behoeften van de demente mens als die van de zorgverlener. Deze laatste
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wil aan de demente mens duidelijk maken dat hij aan diens behoeften tegemoet wil komen, hopelijk
door een verandering in het gedrag, dat hij de demente mens in zijn waarde wil laten en dat hij de
relatie niet in vraag stelt of verbreekt. Een confronterende boodschap bevat drie elementen: de eigen
gevoelens van de zorgverlener, het gedrag van de demente mens dat voor hem een probleem oplevert,
en de gevolgen van dit gedrag voor de zorgverlener. Het enige doel van de zorgverlener is agressief
gedrag te begrenzen; het doel is niet de ander te bestrijden, te verwijten, te beschuldigen of te
beschamen. Een voorbeeld van een confronterende ik-boodschap is: ‘Het voelt voor mij niet goed dat
u probeert mij aan mijn haren te trekken, want dat doet mij pijn’.
Als een zorgverlener op de juiste manier begrenst, dan is hij kordaat en standvastig in zijn
assertiviteit. Een agressieve demente mens zal zich niet zomaar zonder meer neerleggen bij deze
grenzen; hij zal toetsen hoe sterk de zorgverlener staat. Hij zal bij agressie zeker de grenzen
uitproberen. De zorgverlener laat zich niet van zijn stuk brengen en houdt zijn doelstelling voor ogen,
namelijk neutraliseren van de agressie. Door te confronteren en te begrenzen kan de agressie van de
demente mens binnen grenzen blijven. Pas dan is handhaving of herstel van contact mogelijk en
wordt de situatie eventueel bespreekbaar. Na een agressieve confrontatie lijkt mij nazorg gewenst. Als
er sprake is geweest van een agressieve ontlading, kan de demente mens in ontreddering, angst of
schuldgevoelens achterblijven. Het hoeft niet zo te zijn dat na een ontlading de demente mens zich
opgelucht voelt (agressie is geen opluchtende boosheid!). Het lijkt mij van belang dat dezelfde
zorgverlener een korte tijd later terug komt op de agressieve situatie en deze bespreekbaar maakt.
Deze nazorg biedt de demente mens de mogelijkheid om zijn eigen agressief gedrag een plaats te
geven in zijn gevoelsleven. Het kan ook de relatie met de zorgverlener verstevigen.
Samengevat, agressief gedrag vraagt om een stevige, kordate en duidelijke bejegening. De
zorgverlener is assertief en gebruikt duidelijke ik-boodschappen. Zijn lichaamshouding ondersteunt
zijn opstelling. De zorgverlener zorgt ook voor nazorg, waarin weer plaats is voor empathie.
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Hoofdstuk 7 :
AANKLAMPEN EN WEGLOPEN

7.1 Verloren verbondenheid.

Elke mens heeft behoefte aan een relatie die veiligheid, geborgenheid en warmte biedt. Als baby
zoeken we zo’n relatie bij onze moeder, als kind bij onze ouders, als puber bij vrienden of vriendinnen
en als volwassene bij onze partner. René Spitz heeft aangetoond dat baby’s zonder aanwijsbare
medische reden kunnen sterven als ze niet voldoende affectiviteit ervaren. Hij noemde dat het sociaal
isolatie syndroom (Brody, 1984 ). Hij toonde daarmee aan, hoe belangrijk een emotionele band met
een vertrouwenspersoon is. Hij deed zijn onderzoek in extreme omstandigheden, namelijk bij
weeskinderen in een weeshuis, kort na de tweede wereldoorlog. Toch moeten zijn bevindingen ons
aan het denken zetten. Uit het extreme kunnen we iets leren over het gewone. Bij wie zoekt een
demente mens naar een hechtingsrelatie? Het zal de lezer niet verbazen dat ik terug ga naar de
kindertijd. Vanuit de retrogenese is het duidelijk dat een demente mens steeds meer in zijn kindertijd
gaat leven. Hij herbeleeft zijn oude frustraties en emotionele tekorten. Hij herbeleeft ook de relatie met
zijn ouders, en dan vooral die met zijn moeder. Hoeveel demente mensen zoeken niet naar hun
moeder? Aangezien herbeleven volgens mij altijd gaat over gemis, over dat wat niet is geweest, zijn
demente mensen volgens mij vooral op zoek naar het verloren geluk, naar compensatie voor het
gemis uit hun kindertijd. Dit kan heel ver teruggaan, tot in de babytijd of zelfs daarvoor, namelijk tot
in het prenatale leven (Verdult, 1999). Stern (1995) heeft erop gewezen dat er ‘impliciete relationele
patronen’ gevormd kunnen worden in de allervroegste kindertijd. Deze patronen zijn gebaseerd op
ervaringen, waarvan we ons niet bewust zijn; we hebben ze opgedaan vóór de ontwikkeling van het
expliciete geheugen. Ze zijn er echter niet minder belangrijk om. Deze impliciete patronen zijn zeer
krachtig en hebben de neiging zich te blijven herhalen tot in het volwassen leven.
Van Kalmthout (1997) signaleert een fundamenteel menselijk probleem, namelijk, hoe kan ik als mens
tegelijkertijd mijn autonomie ontwikkelen en toch verbonden blijven met anderen? Wij willen als
mens onszelf kunnen ontplooien, een eigen ruimte innemen, en daarin ook gerespecteerd en
gewaardeerd worden. Het verlangen naar een eigen autonomie kan echter op gespannen voet staan
met die andere belangrijke andere behoefte, namelijk ‘erbij horen’, zich verbonden voelen met iemand
anders; die ander moet je heel belangrijk vinden, je graag zien, voor je kiezen. Vaak proberen mensen
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dan ‘de kool en de geit te sparen’ en zoeken naar compromissen die noch tot autonomie, noch tot
verbondenheid leiden. Wat dan wel ontstaat is ‘isolement’ (in tegenstelling tot verbondenheid) óf
samenvallen met iemand (in tegenstelling tot autonomie). In het eerste geval ontbreekt de
verbondenheid met andere mensen, maar er is ook geen echte autonomie. Er is dan eerder sprake van
een verkrampte vorm van zichzelf handhaven, zichzelf afschermen en/of op afstand houden. In het
tweede geval, dat van de versmelting, ontbreekt de autonomie, maar is er ook geen echte
verbondenheid; er is dan eerder sprake van afhankelijkheid, van gebondenheid. In zijn
persoonsgerichte psychotherapie ziet Van Kalmthout de essentie van menselijke problemen als een
onderontwikkeling van de persoon, van een niet voldoende uitgegroeid zijn als mens. Deze
onderontwikkeling van de persoon is het gevolg van specifieke relaties met andere mensen. Ik volg
Stroecken (2000; 2001) als zij stelt dat het daarbij gaat om de relatie van de baby met zijn moeder, en
de relatie van de peuter/kleuter met zijn ouders. Deze relaties zullen voor het kind, en daarmee voor
de latere volwassenen, bepalend zijn of het zijn eigen persoonlijkheid kan ontwikkelen, dan wel dat
het in afhankelijkheid en gebondenheid (dus niet verbondenheid) zal blijven steken.
Wat betekent dit nu voor het aanklampgedrag of het wegloopgedrag bij dementerende mensen? Naar
mijn aanvoelen zit in beide gedragingen van dementerende mensen dit fundamentele spanningsveld
of conflict, het spanningsveld tussen het verlangen zichzelf te kunnen zijn én het verlangen naar
verbondenheid. Aanklampende demente mensen hebben enerzijds een gebrek aan autonomie en
zoeken hiervoor steun, anderzijds kan men niet echt contact met hen krijgen, dus ontstaat er geen
echte verbondenheid. Angst voor afstand maakt hen afhankelijk van anderen. In het geval van
weglopende demente mensen lijkt verbondenheid bedreigend, maar is er ook geen echte autonomie,
want ze kunnen niet op zichzelf staan. Angst voor nabijheid leidt tot een vlucht, een vlucht naar een
illusionaire wereld waar ze zoeken maar niet vinden. Met andere woorden, aanklampen is een angst
voor afstand (op eigen benen moeten staan), terwijl weglopen een angst is voor nabijheid (zichzelf
verliezen). In beide gedragingen komt het thema van afstand en nabijheid in menselijke relaties aan
bod. Zoals ik reeds eerder aanhaalde is deze ambivalentie een universeel probleem. Er bestaat een
fundamentele behoefte aan nabijheid (ontmoeten), echter op voorwaarde dat deze nabijheid veilig is
en tegemoet komt aan affectieve basisbehoeften. Wordt deze voorwaarde niet vervuld dan ontstaat er
teveel of te weinig afstand, in plaats van nabijheid. In hechtingsgedrag zien we dit dilemma terug. Een
kind zoekt de nabijheid van een veilige figuur, maar als het die veiligheid niet vindt, dan neemt het
afstand; ofwel vermijdt het kind de onveilige hechtingsfiguur, ofwel neemt het afstand van zichzelf,
door een aanklampend gedrag te vertonen en de eigen autonomie op te geven. Er is dan sprake van te
weinig afstand, van zichzelf verliezen in de ander, en zo komt men niet tot de ontwikkeling van een
eigen ik. Niet iedereen is van nature een veilige hechtingsfiguur (Verdult, 1994). Een hechtingsfiguur
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is maar veilig als hij beschikbaar, sensitief en responsief is (Bowlby, 1983 ). Dat zijn voorwaarden die
niet via een snelcursus aangeleerd kunnen worden, maar die voortkomen uit de eigen
hechtingservaringen in de kindertijd of de verwerking ervan. Samengevat: door hun groeiende
onmogelijkheid om in contact met zichzelf en met anderen te blijven, verliezen dementerende mensen
de verbondenheid met zichzelf en met anderen. Ze raken zichzelf kwijt en komen uiteindelijk in een
totaal sociaal isolement terecht.

7.2 Op zoek.

Demente mensen hebben steeds meer behoefte aan structuur en houvast. Dit is begrijpelijk, als we ons
realiseren welke angstgevoelens het dementeringsproces met zich meebrengt. Demente mensen zijn
vaak op zoek, op zoek naar voorwerpen, op zoek naar hun eigen plek, op zoek naar personen (ouders
of kinderen). Demente mensen zijn op zoek omdat ze iets kwijt zijn. Ze zijn hun zekerheden kwijt, de
continuïteit en samenhang in hun leven, de vertrouwde sociale contacten of hun vertrouwde
omgeving. In plaats daarvan komt er chaos, verwarring, ontreddering, machteloosheid, radeloosheid,
paniek, angst. Hun zoeken naar mensen is het onderwerp van dit hoofdstuk; het zoeken naar
voorwerpen is het onderwerp van hoofdstuk acht. De toenemende afhankelijkheid van demente
mensen heeft niet alleen te maken met hun afnemende zelfredzaamheid, maar vooral met hun
groeiende angst. Angst maakt hen afhankelijk.
Wat is de functie van dit zoeken? Demente mensen zoeken naar een uitweg voor hun angst, en zij
vallen daarbij terug op oude patronen uit hun levensgeschiedenis. Het gedrag dat wij vertonen als we
in een onveilige, onzekere, beangstigende situatie verkeren, is gericht op zelfbehoud. Als we voor ons
zelfbehoud steun zoeken bij iemand anders, dan noemen we dit hechtingsgedrag. Hechtingsgedrag
treedt op als de nood aan de man komt. Het houdt in dat we op zoek gaan naar iemand die ons kan
helpen in onze nood. Dit wordt ook nabijheidzoekend gedrag genoemd. Dit is gedrag dat er op
gericht is de nabijheid te verkrijgen van een veiligheidbiedende figuur. Echter, en dit is van groot
belang, hechtingsgedrag op volwassen leeftijd is een weerspiegeling van de ervaren (on)veiligheid in
onze kindertijd. Het hechtingspatroon, dat we opgebouwd hebben in onze kindertijd, zullen wij ons
hele leven hanteren in situaties waarin we ons onveilig voelen. De basis van dit patroon ligt dus in de
ervaren hechting. Afhankelijk van hoe de hechtingsrelatie in de kindertijd ervaren is, zullen kinderen
en volwassenen bepaalde reacties vertonen op scheiding, of op bedreigende situaties.
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Volgens Bowlby zijn veel van de diepste emoties van de mens sterk verbonden met wat er met zijn
affectieve banden gebeurt. Verlies of dreigend verlies van deze affectieve banden levert onvermijdelijk
onveiligheid op. De bestendiging van een hechtingsrelatie geeft daarentegen veiligheid en
geruststelling (Bowlby, 1983; Van Yzendoorn, 1994; Brisch, 1999).
Miesen
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dementeringsgedrag is volgens hem op te vatten als een onveilige situatie, die langzaam permanent
wordt. Hoe onveiliger des te meer hechtingsgedrag er wordt vertoond. Als de greep op de
buitenwereld verdwijnt door het verdere verlies aan autonomie, gaat de demente mens op zoek naar
houvast. Zijn cognitieve achteruitgang leidt tot steeds meer onveiligheid en angstgevoelens. Miesen
wijst erop dat er een vicieuze cirkel ontstaat. De opgeroepen behoefte aan veiligheid kan nooit worden
vervuld. Het dementeringsproces activeert wel gehechtheidsgedrag maar zorgt er tegelijkertijd voor
dat oude en nieuwe gehechtheidsfiguren niet meer beklijven. Ik noem dit het verlies aan
verbondenheid. Diesfeldt (1999) haalt recent Amerikaans onderzoek aan, waarin werd aangetoond dat
de zorg voor demente mensen, die zich als baby al makkelijk veilig voelden bij hun ouders, als minder
zwaar ervaren wordt, dan de zorg voor mensen met minder veilige hechtingsrelaties. De
onderzoekers verklaren dit verband als volgt. Mensen die zich veilig hebben kunnen hechten hebben
minder moeite om hun afhankelijkheid kenbaar te maken en voelen zich minder bedreigd als hun
hulp wordt aangeboden. Mensen met een meer ontwijkende stijl proberen hun autonomie te bewaren,
desnoods ten koste van het contact met anderen. Mensen met een ambivalente hechting zijn moeilijk
gerust te stellen; zij klampen zich vast aan hun verzorgers, maar komen nooit tot rust. Tot hier de
Amerikaanse onderzoekers. Diesfeldt noemt het ‘een ongemakkelijke gedachte’ dat al in de wieg
wordt bepaald of ons bed straks thuis of in een zorginstelling staat. Immers, als hechtingspatronen,
die

in onze kindertijd worden gevormd een leven lang meegaan, en later als we oud en

zorgafhankelijk worden ook nog bepalen of de zorg die we dan nodig hebben te dragen is door onze
partner of door zorgverleners, dan is het belang van hechting zwaarwegend. Dit lijkt mij geen
‘ongemakkelijke gedachte’, maar een duidelijke waarschuwing. De waarschuwing is: zeer jonge
kinderen hebben recht op een veilige hechting, anders betalen zij daarvoor een levenslange prijs
(Stroecken, 2000; 2001). Dit zou moeten leiden tot meer bewustzijn (niet tot meer schuld), van de vitale
betekenis van een vroege goede hechting voor onze emotionele en relationele ontwikkeling. Het lijkt
duidelijk dat de ontwikkeling van een hechtingsrelatie niet op zes à zeven maanden begint, zoals
Bowlby en zijn navolgers dachten, maar eerder, namelijk reeds vóór de geboorte. Deze prenatale
hechting wordt bonding genoemd. Dus niet in de wieg, maar in de baarmoeder begint de
ontwikkeling van ons hechtingspatroon (Verdult, 1999).
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Aanklampgedrag en wegloopgedrag zijn keerzijden van dezelfde medaille. Het zijn beide
uitingsvormen van een onveilige hechting. Aanklampen verwijst naar ambivalente hechting;
weglopen duidt op vermijdende hechting. Voor een toelichting op deze stellingen moeten we eerst
een aantal hoofdlijnen van Bowlby’s hechtingstheorie beschrijven. Onder hechting verstaat hij een
duurzame affectieve band, welke zich ontwikkelt in relatie tot een primitieve hechtingsfiguur
(Bowlby, 1983). De wens om zich te kunnen hechten aan veilige hechtingsfiguren is universeel. Voor
een volwassene is hechting een wens; voor het (zeer) jonge kind is het een noodzaak. Hechting houdt
de behoefte in met iemand verbonden te zijn, gewenst en geaccepteerd te zijn, een plek te hebben in
deze relatie, zich thuis te voelen bij die ander, nabijheid en intimiteit te ervaren, veiligheid en
geborgenheid te vinden in de relatie (Stroecken, 2001; 2001; Verdult en Stroecken, 2002). Kortweg: de
behoefte aan veilige hechting is direkt verbonden met de wens geliefd te worden en lief te hebben. Het
is een gezond evenwicht tussen autonomie en verbondenheid, tussen afstand en nabijheid, tussen ‘ik’
en ‘wij’.
In de hechtingstheorie werd aanvankelijk een onderscheid gemaakt tussen vermijdende en
ambivalente onveilige hechting. De vermijdend gehechte persoon heeft als basisinstelling: ‘ik voel mij
niet op mijn gemak in de nabijheid van iemand’; ‘ik vind het moeilijk iemand te vertrouwen’; ‘ik word
nerveus als iemand te dichtbij komt’. Iemand die vermijdend gehecht is doet alsof hij ongestoord kan
leven zonder gehechtheidsfiguur, en vermijdt deze, houdt afstand als de hechtingsfiguur contact
zoekt. Vermijdend gehechte mensen hebben de neiging afstand te houden uit vrees opnieuw in de
steek gelaten of gekwetst te worden. Zoals bij alle mensen hebben ook zij wel behoefte aan een
affectieve verbondenheid, maar vroegere hechtingservaringen hebben ertoe geleid, dat zij eerder op
afstand zijn, contact vermijden, zich terugtrekken uit relaties. Weglopende demente mensen hebben
volgens mij ook deze tendens in zich. Ze willen wel contact; daarvoor willen ze ‘naar huis’, ‘naar hun
kinderen’ of ‘naar hun ouders’. Tegelijkertijd gaan ze het contact, dat hier- en- nu mogelijk is, uit de
weg. Weglopende demente mensen streven een irreëel contact na, terwijl ze een reëel (lijfelijk
voelbaar) contact vermijden.
Een ambivalent gehechte persoon heeft als basishouding: ‘ik heb het gevoel dat ik niet de nabijheid en
geborgenheid krijg die ik graag zou willen’; ‘ik heb het gevoel dat niemand echt van mij houd’; ‘ik zou
graag één willen zijn met iemand, maar dit stoot mensen veelal af’. Iemand die ambivalent gehecht is
zoekt in zeer sterke mate de nabijheid van een hechtingsfiguur, maar heeft tegelijkertijd het gevoel
tekort te komen bij hem. Deze mensen vertonen weinig autonomie; ze staan niet op eigen benen en
hebben het moeilijk hun leven zelf in te vullen. Ze voelen zich sterk afhankelijk van anderen, maar zijn
ook vaak teleurgesteld in die anderen. Ze trekken aan en stoten af. Ze kunnen heel verdrietig zijn als
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belangrijke mensen in hun leven niet beschikbaar zijn, maar ook zeer afwerend, zelfs boos, als
hechtingsfiguren er wel zijn. Aanklampende demente mensen hebben in mijn ervaring ook deze
ambivalentie. Ze zoeken permanent de nabijheid van zorgverleners, maar zijn daar ook voortdurend
in teleurgesteld. Het kan nooit genoeg zijn, en een ogenschijnlijk aanhankelijke houding kan omslaan
in openlijke vijandigheid ten aanzien van zorgverleners.
Samengevat, het gevormde hechtingspatroon, dat een leven lang blijft bestaan, wordt geactiveerd
door de groeiende onveiligheid die het dementeringsproces met zich meebrengt. Deze activering kan
leiden tot aanklampgedrag of wegloopgedrag, afhankelijk van het hechtingspatroon dat een demente
mens in zijn kindertijd heeft opgebouwd. Beide patronen komen voort uit onveiligheid en leiden tot
zoeken. Zoekgedrag verwijst altijd naar gemis.

7.3. De aanpak van aanklampen.

In mijn enquête kwam naar voren dat aanklampgedrag veel voorkomt (vierde plaats in de ‘top-5’) en
dat het ook niet makkelijk is om ermee om te gaan (derde plaats in de ‘top-5’). Aanklampende
demente mensen kunnen irritatie oproepen. Hun gedrag is vaak hardnekkig, hinderlijk bij de
werkzaamheden en storend in de relatie. Het eisende karakter kan bij zorgverleners tegenoverdracht
uitlokken. Dat wil zeggen, het appèl dat demente mensen doen op de zorgverlener als hechtingsfiguur
kan het hechtingspatroon van de zorgverlener activeren. Deze gaat dan vanuit zijn eigen
hechtingsgeschiedenis reageren op de zorgvraag. Zo kan een zorgverlener die zelf onveiligvermijdend gehecht is geweest afwijzend staan tegenover het sterke aandringen van een demente
mens. Deze afwijzing zal dan het aanklampgedrag versterken. Het is ook mogelijk dat de zorgverlener
zelf angstig-ambivalent gehecht is en geen afstand kan houden, zich laat overspoelen door de
aanklampende demente mens. Bovendien, en dit is inherent aan het ambivalente karakter van
aanklampgedrag, zal het aanklampen nooit tot een bevredigend contact leiden. Ofwel moet de
zorgverlener de demente mens afwijzen en afstoten om zichzelf te ‘bevrijden’ van het té opdringerig
gedrag; ofwel is de aanklampende demente persoon ontevreden omdat hij toch niet echt de
bevrediging vindt die hij zoekt. Dat dit ook niet echt mogelijk is, weet de aanklampende persoon zelf
niet. En zo ontstaat een negatieve spiraal: de aanklampende demente mens zoekt nabijheid, vindt deze
niet, trekt zich gekrenkt of gekwetst terug, waardoor zijn onveiligheid groeit door een gebrek aan
compensatie; hij gaat weer meer aanklampen en loopt weer het risico om afgewezen te worden. In een
verpleeghuis (RVT) woonde een demente vrouw die sommige dagen het aanwezige personeel als een
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schaduw volgde; waar de verzorgsters waren stond zij ook. Ze eiste aandacht, drong zich letterlijk op
en liet niet na om voortdurend iedereen vast te pakken. Het tragische van de situatie was, dat ze vaak
werd afgewezen, hetgeen voor haar zeer pijnlijk overkwam. Bovendien bleef ze zich ongelukkig en
tekort gedaan voelen, en reageerde ze zeer verontwaardigd, ook als ze intensieve en oprechte
nabijheid kreeg aangeboden. Deze aangeboden nabijheid viel in een bodemloze put: het was nooit
genoeg. Ze zocht, maar kon niet vinden.
Aanklampgedrag kan opgevat worden als een extreme vorm van nabijheidzoekend gedrag. Het is dus
gedrag dat optreedt bij iemand die zich in het hier-en-nu zeer onveilig voelt, én die een ambivalent
onzeker hechtingspatroon heeft opgebouwd in zijn leven. Door zijn verlies aan autonomie neemt zijn
afhankelijkheid toe en valt hij terug op een oud patroon. De angst om zijn zekere basis te verliezen, een zekere basis die hij altijd bij anderen heeft gezocht -, drijft hem naar hechtingsfiguren.
Aanklampgedrag zullen we dan ook vaker tegenkomen bij demente mensen met een afhankelijk
ouderdomsbeeld. Dit beeld verwijst naar een gebrekkige identiteit, een grote passiviteit en
afhankelijkheid, een ondergeschikte houding en een neiging tot regressief gedrag gericht op
behoeftenvervulling (Andriessen, 1984). Dit afhankelijke hechtingspatroon zal meer bij vrouwen dan
bij mannen worden aangetroffen, zeker binnen de huidige generatie demente ouderen. Demente
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aanklampgedrag.
Als aanklampgedrag een uitingsvorm is van onveilige ambivalente hechting, dan is het logische dat
de belangrijkste strategie in de begeleiding is: het bieden van veiligheid. Bij aanklampgedrag spelen,
in het bieden van veiligheid, een drietal aspecten een rol. Een aanklampende demente persoon is zijn
veilige basis kwijt, heeft een grote scheidingsangst én is bang voor verlies van lichamelijk contact
(Renggli, 1977). Demente mensen vinden geen zelfzekerheid en veiligheid meer in zichzelf. Bij
aanklampende demente mensen vertaalt dit zich in een angst voor vreemde mensen en vreemde
situaties. Het onbekende, -en steeds meer aspecten uit het dagelijks leven worden onbekend- , schrikt
hen af. Als er dan in hun beleving ook nog geen veilige zorgverleners (of medebewoners) in de buurt
zijn, wordt hun angst nog groter en het zoeken naar contact ook.
Veiligheid bieden houdt altijd een combinatie in van sociotherapeutische interventies én individuele
begeleiding. Sociotherapeutische maatregelen hebben organisatorische en relationele aspecten
(Grijpdonck en Verdult, 1992; Verdult en Grijpdonck, 1992). De organisatorische aspecten hebben te
maken met de manier waarop het klimaat rond de bewoners wordt georganiseerd. Op het niveau van
de organisatie van de instelling kunnen kleinschaligheid, werken met gedifferentieerde leefgroepen,
en het creëren van een huiselijke sfeer bijdragen tot meer veiligheid. In de directe omgeving van de
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aanklampende demente mens kunnen ook veiligheidverhogende maatregelen genomen worden.
Hierbij kunnen we denken aan het toewijzen van een eigen plek op de afdeling, het vermijden van
lawaai en onrust, het gebruik maken van persoonlijke voorwerpen en het creëren van overzichtelijke
ruimten; ook muziek en geuren kunnen rustig maken. De relationele aspecten verwijzen naar de
mogelijkheden om terug te vallen op ‘goed-genoeg-moederende’ zorgverleners. De beschikbaarheid
van zorgverleners is daarbij heel belangrijk. Permanent toezicht op de afdeling, een systeem van
bewonerstoewijzing, kleine en vaste teams in kleine leefgroepen, het zijn maatregelen die de
veiligheid vergroten.
Essentieel blijft de kwaliteit van de zorgverlener, en dit brengt ons tevens bij het tweede aspect van de
angst van aanklampende demente mensen, namelijk, hun scheidingsangst. Als vertrouwde personen
weggaan of dreigen weg te gaan, dan neemt hun angst plotseling grotere vormen aan. Ze kan zelfs
complete paniek worden. Ook enorme motorische onrust kan optreden, alsook woede en huilbuien.
Een scheiding voelt voor aanklampende demente mensen als het wegvallen van de containment, van
het houvast. Het is ook uit angst voor de scheidingsangst dat hun ambivalentie in de hechtingsrelatie
ontstaat. Immers, scheidingsangst is te voorkomen door ofwel de vertrouwde figuur niet los te laten,
ofwel door binding aan te gaan, al is dit geen echte optie voor een angstige en afhankelijke demente
persoon. De zorgverlener kan proberen scheidingsangst te voorkomen door duidelijk afscheid te
nemen en hieraan veel tijd te besteden, door duidelijk te zijn over de duur van het contact, door geen
beloftes te doen voor ontmoetingen die niet waargemaakt kunnen worden (geen ‘leugentjes om
bestwil’).
Als het aanklampgedrag toch is opgetreden dan biedt de zorgverlener vooral veiligheid door
‘containment’. Hij gebruikt daarvoor interventies die gericht zijn op het bewust maken van de
onderliggende angst (exploreren) én interventies die helpen de angst draaglijker te maken ‘containen’.
(zie hoofdstuk drie)
Dit brengt ons bij het derde aspect van de onveiligheid van aanklampende mensen, namelijk de angst
voor verlies aan lichamelijk contact. In de beleving van veiligheid kan lichamelijk contact een grote rol
spelen (Verdult,1997). Hoe meer lichaamscontact des te meer geborgenheid, zouden we kunnen
stellen. Er zijn echter twee voorwaarden aan verbonden. De zorgverlener moet ‘echt’ zijn in dit
lichamelijk contact, én de demente mens moet het contact kunnen toelaten (dus niet afweren). Dit
laatste lijkt een tegenstrijdigheid, immers een aanklampende demente persoon lijkt niet meer los te
willen laten. Toch moeten we de ambivalente hechting in het achterhoofd houden. Een aanklampende
demente mens wil wel contact, maar is ook bang voor wat volgt: mogelijke kwetsuren of nieuwe
scheiding. Aanklampende mensen kunnen niet (meer) loslaten, kunnen zich niet (meer) los maken. De
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zorgverlener moet met deze ambivalentie rekening houden en zich niet afgewezen voelen als de
aanklampende persoon zijn aanbod tot contact afweert.

7.4. De aanpak van wegloopgedrag.

Voor zowel aanklampgedrag als wegloopgedrag lijkt een soort psychologische wetmatigheid te
bestaan: verlies leidt tot gemis, gemis leidt tot verlangen, en verlangen leidt tot zoeken. Het verlies
tijdens het dementeringsproces is erg groot; verlies aan autonomie en verlies aan identiteit leiden tot
een fundamenteel gemis, namelijk: de mogelijkheid zichzelf te kunnen ervaren als een samenhangend
en continuerend persoon. Daarmee is gemis een belangrijke emotionele drijfveer achter dement
gedrag. Zowel aanklampende als weglopende demente mensen zijn op zoek, op zoek naar veiligheid,
met alle tegenstrijdigheden die daar in zitten. In wegloopgedrag zijn, volgens mij, twee bewegingen te
onderscheiden, waarachter verschillende emotionele motieven en patronen schuilgaan. Demente
mensen kunnen ‘ergens naar toe willen’ of zij kunnen ‘ergens weg willen’. De basis achter beide
bewegingen is dezelfde, namelijk zich onzeker, onveilig, angstig voelen; de ‘richting’ is verschillend.
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Demente mensen die ergens naar toe willen (naar huis, naar hun kinderen, naar hun ouders) zijn op zoek
naar geborgenheid, naar houvast dat ze dringend nodig hebben. Hun verlangen is zo groot dat het
een drang wordt. Deze drang staat in verhouding tot het ervaren gemis. Dit gemis wordt op zijn beurt
weer gevoed door twee hoofdelementen, namelijk het verlies aan structuur en houvast dat hen drijft
naar het vertrouwde, én het terugvallen op oude vertrouwde relatiepatronen die weer tot leven
gewekt worden. Demente mensen die ergens naar toe willen, zoeken meestal naar personen uit hun
levensgeschiedenis. Een dementerende vrouw bezocht de dagbehandeling. Toen ze thuis werd
gebracht bleek haar echtgenoot niet thuis te zijn; ze werd tijdelijk ondergebracht bij haar buren. Na
een tijdje in gespannen afwachting gezeten te hebben zei ze plotseling: ‘Snap je dat nou. Nu zijn mijn
vader en moeder al zolang op vakantie en ze hebben nog niet eens een kaartje gestuurd’. Ze voelde
zich onveilig, miste het houvast van haar thuis en haar echtgenoot. Ze klampt zich vast aan haar vader
en moeder, die contact (kaartje) met haar moeten opnemen en voor haar moeten zorgen. Ze heeft ze
hard nodig (ze zijn al zolang weg). Na een tijdje werd ze onrustig, stond voortdurend op om naar
‘huis’ te gaan, naar haar vader en moeder. Opvallend, zoals ook bij deze vrouw, is dat veel minder
gezocht wordt naar de eigen partner, maar veel meer naar de kinderen en de eigen ouders, heel vaak
naar de moeder. Weglopen, in de zin van ergens naar toe willen, lijkt in veel gevallen samen te
hangen met wat Miesen ouderfixatie heeft genoemd (Miesen, 1990, 2000). Hij verstaat onder

ouderfixatie het veronderstellen dat de eigen ouders nog leven, terwijl ze in werkelijkheid gestorven
zijn. Miesen stelt, en ik volg hem daarin, dat ouderfixatie ontstaat als gevolg van het ervaren van een
onveilig gevoel. Vanuit de retrogenese is dit begrijpelijk te maken. Demente mensen, vanaf de fase
van het ‘verdwaalde ik’, gaan hun verleden herbeleven. Ze gaan in het verleden leven en herhalen
belangrijke ervaringen uit hun persoonlijke geschiedenis. Echter, en dit is van groot belang, het
psychologisch mechanisme van de herhaling verwijst altijd naar pijnlijke aspecten van het herhaalde
patroon. Demente mensen gaan dus op zoek naar veiligheid bij hun ouders, veiligheid die ze in hun
feitelijke leven, in min of meerdere mate niet ervaren hebben. Dit nabijheidzoekend gedrag komt
voort uit een gevoel van ontreddering en onveiligheid. De onveiligheid ten gevolge van het
dementeringsproces valt op een oude bodem van onveiligheid. Miesen pleit voor nabijheidgevend
gedrag of troosten. De vraag is echter waarvoor een zoekende demente mens zijn ouders nodig heeft.
Ouders hebben verschillende emotionele betekenissen. Zo kunnen ouders symbool staan voor steun
bieden, bescherming geven, begrip krijgen, houvast vinden, troost ervaren, warmte ontvangen,
geborgenheid ervaren. De zorgverlener moet, via explorerende vragen, eerst achterhalen wat de
demente mens van zijn ouders nodig heeft, en vervolgens proberen dit enigermate te compenseren.
De zorgverlener onderkent in het verlangen het gemis. de zorgverlener komt in de rol van de ‘goedgenoeg moeder’. Ik spreek nadrukkelijk over compenseren, dat wil zeggen, gedeeltelijk tegemoet
komen. Oud gemis kan nooit volledig gecompenseerd worden. We zullen ook nooit de angst bij
demente mensen helemaal kunnen wegnemen. En dit niet alleen omdat het dementeringsproces
doorgaat, maar ook omdat we oude angsten uit de levensloop nooit kunnen wegnemen.
Demente mensen die ergens weg willen zijn vaak de vermijdend gehechte personen. Ze voelen zich niet
op hun gemak op een afdeling van een zorginstelling (soms niet in hun eigen huis)en willen weg,
vaak zonder concreet doel. Ze willen eruit, weg uit de situatie die hen veel angst inboezemt. De
mensen om hen heen of de situatie op zichzelf (bijvoorbeeld, de gesloten deuren van de afdeling)
geven zoveel onveiligheid dat ze niet kunnen blijven. Er blijven staat gelijk met ‘gek’ worden, in
paniek raken. Ze kunnen het gevoel hebben vast te zitten, opgesloten te zijn, in en val gelokt te zijn,
tegengehouden te worden. Dit is niet alleen letterlijk zo, maar ook in hun innerlijke beleving staan
deze emoties sterk op de voorgrond. Weg willen lijkt een soort ‘claustrofobie’ reactie. De drang om
weg te willen is sterk en wordt gevoed door angstgevoelens. Ik heb een demente man gekend die
compleet in paniek raakte wanneer hij tot de ontdekking kwam nergens naar buiten te kunnen. ‘Ze
houden me hier vast’, zei hij dan. De man vond geen houvast. De ervaren onveiligheid van demente
mensen is erg groot, maar vanuit hun relationele handicaps kunnen ze geen veiligheid vragen aan
personen in hun situatie. Ze zijn te bang voor afwijzing, waardoor de pijn en de eenzaamheid alleen
maar groter wordt. De ‘weg-willende’ weglopers zijn vaak eenzame mensen, die geen aansluiting
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vinden of zoeken bij medebewoners of zorgverleners, die zich eerder terug trekken. Ze zouden
eigenlijk wel contact willen, maar ze zijn tegelijkertijd ook bang voor nabijheid. Ze vermijden liever
het contact, dat ze zo broodnodig hebben. Het weglopen is een ‘negatieve’ oplossing, het is letterlijk
een vlucht. Deze weglopende demente mensen ontvluchten een situatie, en zouden doelloos dwalen
als we ze zouden laten gaan. Ze verlangen naar een veilige ‘thuis’, maar zijn tegelijkertijd bang daar
aan te komen.
De aanpak voor deze twee groepen weglopende mensen zal verschillend zijn. De eerste opdracht bij
wegloopgedrag is dan ook observeren en bepalen tot welke groep een weglopende demente mens
behoort. Met andere woorden, welke motivatie schuilt er achter het wegloopgedrag? Demente mensen
die ergens naar toe willen zijn meestal zeer concreet en gebruiken veelal sterke argumenten om hun
eis kracht bij te zetten. Demente mensen die weg willen zijn veelal vager in hun bestemming en
kunnen vaak geen logische argumenten aanhalen. Voor beide groepen ‘weglopers’ geldt dat een
discussie op inhoudsniveau geen zin heeft. De ervaring leert dat een dergelijke aanpak snel zal
uitlopen op een ‘welles-nietes’-gesprek. Overtuigen van de noodzaak om te blijven (‘wij zorgen nu
voor u’) zal weinig indruk maken. Als de nood heel groot is, is de drang weg te moeten dat ook.
Kortom, een realiteitsoriënterende benadering zal veelal niet werken, en kan eerder leiden tot een
escalatie van het conflict. Weglopen is een conflict, een botsing van emotionele belangen. De demente
mens wil weg en de zorgverlener wil dat hij blijft. Zoals in het vorige hoofdstuk over ‘ boosheid en
agressie’ reeds werd betoogd, houdt conflicthantering in dat emotionele belangen herkend en erkend
worden, alvorens er naar een oplossing wordt toegewerkt. Dit vereist een belevingsgerichte aanpak.
De zorgverlener gaat exploreren, reflecteren en valideren, wat er in de gevoelswereld leeft. Hij moet
‘meegaan’ in de beleving ( zie § 3.2). In het geval van wegloopgedrag heeft het weinig zin om dit
‘meegaan’ letterlijk vorm te geven. Dit zou betekenen dat de zorgverlener letterlijk, samen met de
demente mens zou weglopen. Naar wie, naar diens ouders? Bij ‘weglopen’ is symbolisch ‘meegaan’
de primaire strategie. De zorgverlener verkent de gevoelswereld, spiegelt belangrijke emotionele
motieven en valideert het achterliggend gemis (Verdult, 1996). Bij de groep demente mensen die
ergens naar toe willen staat het ‘meegaan’ in het teken van compenseren van gemis. Afhankelijk van
wat ze emotioneel zoeken bij de persoon waar ze naar toe willen, zal de zorgverlener inspelen op dit
verlangen. Afhankelijk van de emotionele betekenis van het gemis zal de ‘goed-genoeg-moederende’
zorgverlener compensatie aanbieden. Zo kan de zorgverlener de rol opnemen van een moederfiguur
die geborgenheid biedt door de demente persoon vast te houden; of een moederfiguur die steun biedt
door een luisterend oor aan te bieden; of een moederfiguur die zorg biedt door de demente mens iets
aan te bieden dat alleen en uitsluitend voor hem is. Bij de groep ‘weg-willers’ staat het ‘meegaan’ in
het teken van het opsporen van bronnen van frustratie in de actuele situatie. Wat levert de
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wegwillende demente persoon de drang op om de situatie te willen ontvluchten? Zijn er spanningen
op de afdeling? Is er te veel lawaai? Is er geen zichtbaar toezicht? Met andere woorden, wat heeft de
situatie zo onveilig gemaakt dat de demente persoon wel weg moet gaan?
Samenvattend kan gesteld worden dat weglopen een symptoom is. Dit gedrag geeft aan dat de
demente mens onveiligheid ervaart in zichzelf en/of in zijn omgeving. Afhankelijk van zijn
hechtingspatroon zullen demente mensen hun onveiligheid vertalen in ‘ergens naar toe willen’ of in
‘hier weg willen’. De richtingen zijn verschillend; de emotionele motieven zijn anders, maar het
basisgevoel is gelijk. Het ontbreken van een gevoel van zekerheid en veiligheid drijft weglopende
demente mensen op de vlucht.
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Hoofdstuk 8:
VERZAMELEN.

8.1 De symbolische betekenis van voorwerpen.

In het leven van elke mens zijn er voorwerpen die een belangrijke emotionele betekenis hebben. Bij
kinderen kunnen knuffelbeesten een belangrijke bron van zekerheid en veiligheid zijn;

bij

volwassenen kan bijvoorbeeld een talisman dezelfde functie hebben. Voorwerpen kunnen onderdeel
zijn van een vertrouwde omgeving, maar ze kunnen meer zijn dan dat; ze kunnen ook een sfeer van
vertrouwdheid scheppen. Een huis wordt een ‘thuis’ door de mensen die er wonen, maar ook door de
sfeer die er gecreëerd is met voorwerpen die mooi zijn of gezelligheid uitstralen. Daarnaast zijn er ook
voorwerpen die een betekenis kunnen hebben, omdat ze verbonden zijn met belangrijke
gebeurtenissen of personen uit de eigen levensgeschiedenis. Mensen bewaren zaken waaraan ze
gehecht zijn. Een pop waarmee als kind veel werd gespeeld krijgt vaak een ereplaats in huis; hier en
daar staat op zolder een doos met spulletjes van vroeger; het bruidsboeket wordt vaak gedroogd en
aan de muur gehangen; de hoge hoed van opa staat in de boekenkast. Voorwerpen kunnen dus een
rol spelen in reminiscentie en werken als een ‘retrieval cue’ of herinneringsaanwijzing. Er zijn heel wat
mensen die het verzamelen als hobby hebben. Sommigen verzamelen postzegels vanaf hun kindertijd;
anderen verzamelen kunst; weer anderen hebben serviezen als verzamelobject. Tenslotte kunnen
voorwerpen ook betekenis hebben als statussymbool. De auto of het eigen huis zijn daarvan gekende
voorbeelden. Voor sommige mannen lijkt hun identiteit samen te vallen met de auto die ze rijden.
Voorwerpen zijn vaak niet neutraal, maar kunnen een grote emotionele betekenis hebben. Ze kunnen
‘affectieve objecten’ zijn, waardoor ze een symbolische waarde krijgen; ze kunnen een sentimentele
betekenis hebben of dienen als statussymbool. Ze kunnen bijdragen aan het creëren van een sfeer, of
ook ontspanning en afleiding geven. Voorwerpen kunnen dus veel functies hebben en deze functies
zijn emotioneel niet neutraal. In principe kunnen alle voorwerpen een gevoelsmatige betekenis
krijgen, zelfs de meest gekke of de meest waardeloze. Welke emotionele lading een voorwerp heeft
kan zeer verscheiden zijn, en is uiteraard zeer individueel bepaald. Als voorwerpen verschillende
functies kunnen vervullen met diverse emotionele ladingen, dan houdt dat ook in dat voorwerpen
zeer uiteenlopende emoties kunnen oproepen. Een voorwerp kan verdriet oproepen, kan zekerheid
geven, maar kan ook aan een prettige ervaring herinneren. Eenzelfde voorwerp kan voor iemand
totaal geen betekenis hebben en voor een ander juist weer wel. Ook voor dementerende mensen
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kunnen voorwerpen diverse functies vervullen. Dat blijkt ook uit de manier waarop ze er mee
omgaan. Demente mensen kunnen gehecht zijn aan de meubeltjes die ze van thuis hebben
meegebracht; zo kan er in de instelling toch nog iets van ‘thuis’ zijn. Ik herinner me een deftige
dementerende dame die zich zonder haar juwelen niet gekleed voelde; haar juwelen maakten deel uit
van haar identiteit. Op een andere afdeling woonde een kunstenares; soms liep ze met schilderijen die
ze zelf had gemaakt over de gang. Deze schilderijen vormden ook een deel van haar persoonlijkheid.
Voorwerpen kunnen ook houvast bieden. Misschien wel het bekendste voorwerp in dit verband,
zeker voor dementerende vrouwen, is de handtas. Overal waar ze gaan of staan moet deze in hun
buurt zijn. Ook de inhoud is interessant. Men kan er een grote verscheidenheid aan voorwerpen in
aantreffen: behalve een zakdoek treffen we er ook aan: foto’s, boterhammen, toiletpapier, een gebit,
enzovoort. De krampachtigheid waarmee de handtas ‘bewaakt’ wordt, verraadt de onderliggende
betekenis. De handtas is een wapen in de strijd tegen de angst; ze geeft een houvast. In reminiscentie
groepen heb ik gemerkt dat beginnend demente mensen aan de hand van voorwerpen veel
herinneringen kunnen ophalen. Afbeeldingen van oude wastobbes of van andere oude
huishoudartikelen roepen bij vrouwen veel herinneringen op. Beroepsvoorwerpen, ik denk daarbij
aan gereedschap, heeft bij mannen een soortgelijk effect. Door het ophalen van deze herinneringen
ontstaat een gevoel van samenhang en continuïteit in hun leven. Het geeft het gevoel nog niet alles
kwijt te zijn.

Kortom, voorwerpen hebben ook voor demente mensen verschillende emotionele

functies. Via de objecten, die een symbolische betekenis hebben gekregen, drukken demente mensen
iets uit van hun innerlijke gevoelswereld. Via voorwerpen kunnen zij iets communiceren over de
betekenis die deze voorwerpen voor hen hebben.
Verzamelen en rommelen zijn typische gedragingen die vooral voorkomen in de fase van het
‘verdwaalde ik’. Zoals voor alle dement gedrag geldt, moeten deze gedragingen gezien worden tegen
de achtergrond van de verdergaande achteruitgang. De fase van het ‘verdwaalde ik’ kenmerkt zich
door sterk toegenomen geheugenstoornissen. Niet alleen gaat het werkgeheugen sterk achteruit,
waardoor nieuwe informatie (waar heb ik dat weggelegd?) verloren gaat, ook het zoeken naar
informatie in het permanent geheugen gaat steeds meer achteruit. Het leggen van verbanden, het
begrijpen van situaties, het inschatten van problemen, of het uitvoeren van opdrachten, het gaat
allemaal achteruit. Het dagelijkse leven raakt meer en meer in de war. Het wordt voor demente
mensen steeds moeilijker om zich ‘logisch’ te gedragen. ‘Verdwaalde’ demente mensen komen steeds
meer in de chaos terecht. Rommelende demente mensen lijken vooral bezig te zijn met orde te
scheppen in een chaotische wereld. Niet dat er door hun rommelen meer orde ontstaat; integendeel,
vaker zal er meer wanorde worden geschapen. Zoals de demente vrouw die regelmatig haar kasten
leeghaalde, al haar kleding op bed uitspreidde, en vervolgens probeerde de kasten opnieuw in te
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ruimen. Dat laatste lukte haar niet, maar de activiteit van het uitruimen had voor haar als functie:
overzicht creëren in haar huishouden. In deze fase komt ook het proces van omkering van de
levensloop op gang. Aanvankelijk worden oude rollen herbeleefd. Voorwerpen die bij deze oude
rollen horen krijgen dan een betekenis, vanuit de herbeleving van het verleden. Zo kan een lepel door
een dementerende automonteur gezien worden als een schroevendraaier of een steeksleutel, waarmee
hij auto’s moet repareren. Deze auto’s kunnen stoelen zijn, of rolstoelen van medebewoners, die dan
in zijn belevingswereld de klanten worden. Ook de herbeleving van persoonlijke ervaringen komt op
gang in deze fase. Voorwerpen die in de oude ervaring een rol gespeeld hebben, kunnen deze op
dezelfde manier opnieuw krijgen. Zo kan een demente vrouw haar kostschooltijd herbeleven, en
daardoor in contact komen met gevoelens die te maken hebben gehad met haar langdurig en
gedwongen afscheid van thuis. De zorginstelling kan in haar beleving de kostschool worden, en haar
handtas haar koffertje waarmee ze als twaalfjarig meisje voor zes weken vertrok, haar ouders en haar
vertrouwde thuis achterlatend. De handtas staat dan symbool voor het koffertje, en dit koffertje
verwijst naar haar gevoelens van verdriet, eenzaamheid of heimwee. Tegenwoordig mogen demente
vrouwen op een afdeling rondlopen met een speelgoedpop. Gelukkig maar, want vaak zijn ze veel
rustiger en tevredener met deze pop in hun armen. Deze pop is voor hen meestal geen speelgoed,
maar ze wordt aanzien als een kind waarvoor gezorgd moet worden. Ik heb een vrouw gekend, die op
tachtigjarige leeftijd helemaal opging in haar moederrol en zeer zorgzaam was voor haar ‘kleine
meid’. Ze sprak er liefdevol tegen, soms ook wel bestraffend.
Samengevat, voorwerpen kunnen een symbolische functie krijgen en zo uitdrukking geven aan
gevoelens en behoeften die in de dementerende mens leven. Voorwerpen kunnen een houvast zijn in
de toenemende chaos; ze kunnen ook een betekenis hebben in het licht van de retrogenese.

8.2 Dwangmatig hamsteren

Er zijn demente mensen die, vaak op een heimelijke manier, alles wat los of vast zit proberen te
verzamelen. Ze zijn voortdurend druk in de weer om allerlei voorwerpen op een ‘veilige plek’ te
verbergen. Het kan een ware obsessie worden; ze moeten hamsteren. Als ze het niet doen neemt hun
verdriet of hun angst ondraaglijke vormen aan. Niet dat ze zich daar bewust van zijn, maar onbewust
worden zij voortgedreven in hun verzamelactiviteit. Deze aandrang tot hamsteren is vaak heel sterk.
Dit kan gaan over een heel scala aan voorwerpen, zoals rollen toiletpapier, voedsel, bestek, sleutels,
kranten, afval, kledingstukken, e.d. Deze voorwerpen hebben een intuïtieve aantrekkingskracht,
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welke zijn oorsprong kan vinden in de levensloop van de demente mens. Het zijn niet zo maar
voorwerpen die verzameld worden. De verzamelde voorwerpen hebben een symbolische betekenis.
In de belevingswereld van verzamelende mensen zijn deze voorwerpen van groot belang. Ze
vervullen een psychologische functie. De gehamsterde voorwerpen hebben uiteraard ook een
praktische functie. Zo kan met verzameld bestek gegeten worden. De emotionele betekenis is voor de
hamsterende persoon echter wezenlijker: ‘ik moet zorgen dat ik eten heb, want er is niemand die voor
mij zorgt’. Het diepere thema achter het gedrag is dan het basisgevoel dat er niemand voor hem zorgt.
De voorwerpen worden naar een ‘veilige’ plaats gebracht. Dit is voor de hamsteraar niet onbelangrijk.
Hij is bang dat hij deze zeer belangrijke voorwerpen weer kwijt raakt; dit zou ontreddering teweeg
brengen. Dit verklaart het heimelijke karakter van het verzamelen. Vandaar dat de verzamelde
spulletjes op de meest fantastische plaatsen worden opgeborgen: onder matrassen, achter gordijnen,
tussen kleding, in plastic tasjes, in het toilet, in bloembakken of op zoveel denkbare en ondenkbare
plaatsen. De vindingrijkheid kan bijzonder groot zijn. Verzamelen is niet alleen een dwangmatig
gedrag; het gaat ook vergezeld van telkens terugkerende gedachten die de demente mens niet
loslaten. Deze gedachten kunnen zijn: niet mogen verspillen, alles kan nog van pas komen, beter bij de
hand houden, nodig kunnen hebben in de toekomst. Verzamelen is niet alleen een gedrag, het gaat
gepaard met dwangmatige gedachten, die hem dwingen om te hamsteren.
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De essentie van verzamelen is: vasthouden en niet kunnen loslaten (Shafran en Tallis, 1999). Het bij
zich houden van voorwerpen geeft een gevoel van veiligheid, het geeft een zekere stabiliteit aan het
leven. Verzamelen en bewaren leiden tot vermindering van de angst; zonder deze ‘benodigde’
voorwerpen neemt de angst toe; ‘zonder zitten’ kan verontrustende beelden oproepen. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat verzamelgedrag in de fase van het ‘verdwaalde ik’ sterk op de voorgrond kan
komen. Immers, het basisgevoel van angst wordt in deze fase sterker, omdat demente mensen steeds
meer greep kwijt raken op het leven. Zij worden gedwongen om steeds meer los te laten, terwijl ze dat
eigenlijk niet kunnen dragen. Naast veiligheid kunnen bezittingen ook een vorm van troost bieden. De
pijn van het dement-zijn kan verzacht worden door een troostend voorwerp. Zo kan een demente
vrouw troost vinden bij haar speelgoedpop of een knuffelbeest. Verzamelen is in deze betekenis dus
een vorm van compensatiegedrag, waarbij een abnormale risico-inschatting plaats vindt; ‘ik heb deze
dingen nodig, anders gaat het mis’. In zekere zin is het verzamelen op te vatten als een vorm van
zelfstimulatie die tot doel heeft: innerlijke leegte en hulpeloosheid te compenseren (Swildens, 1997).
Deze leegte en hulpeloosheid ontstaan bij demente mensen door het verlies van autonomie en
identiteit. Zinvolle betekenis geven aan het eigen leven wordt steeds moeilijker, zo niet onmogelijk,
waardoor een gevoel van innerlijke leegte ontstaat. De motivatie achter verzamelgedrag kan zeer sterk
zijn, en daarmee zal het gedrag zelf ook zeer sterk optreden. De verzamelde objecten kunnen een

gevoel van identiteit geven, waarbij weggooien of kwijtraken appelleert aan jezelf verliezen. Door het
proces van omkering van de levensloop raken demente mensen steeds meer aspecten van hun
identiteit kwijt. Ze vergeten grote stukken van hun levensgeschiedenis en leven in steeds vroegere
periodes. Verzamelde voorwerpen kunnen een betekenis krijgen vanuit deze verloren identiteit. In de
strijd om behoud van identiteit kunnen de verzamelde voorwerpen aspecten van deze identiteit
symboliseren. Zo heb ik een dementerende kunstenares gekend die schilderijen verzamelde en zo
haar identiteit probeerde te herstellen. Ook persoonlijke ervaringen die worden herbeleefd kunnen tot
verzamelen leiden. Het herbeleven van oorlogservaringen, - bijvoorbeld de hongerwinter in
Nederland -, of ervaringen met armoede, of emotionele verwaarlozing in de kindertijd of jeugdjaren,
kunnen krachtige drijfveren zijn voor verzamelen. Als dit de drijfveren zijn, dan zal de demente mens
dit gedrag ook niet makkelijk loslaten. Wij moeten ons wel goed realiseren dat de verzamelde
voorwerpen, eenmaal in het veilige bezit van de demente mens, veiligheid bieden, maar dat het
verzamelen op zich, het in het bezit krijgen, met veel angst, onzekerheid en onrust gepaard gaat.
Bovendien hebben we te maken met het ‘mechanisme van de bodemloze put’; daarmee wil ik
aangeven dat, hoeveel objecten er ook verzameld zullen worden, of hoe langdurig de demente
persoon ook verzamelt, de angst misschien wel zal verminderen maar nooit helemaal wegnemen.
Aangezien de angst uit de levensgeschiedenis stamt en voortkomt uit een verdergaand
aftakelingsproces, zal deze basisangst nooit verdwijnen.
Institutionalisering, de derde factor in de belevingswereld van dementerende mensen, kan ook tot
hamsteren leiden. Door de opname in een zorginstelling raken demente mensen veel vertrouwde
spulletjes kwijt. Wat er voor in de plaats komt is een verzameling van meubelen en andere
voorwerpen die collectief bezit blijken te zijn. Alles is van iedereen, niets is meer eigen. Een demente
vrouw die bestek en serviesgoed verzamelde op haar kamer, deed dat omdat ze haar bezoek goed
wilde ontvangen, en dat met haar eigen serviesgoed.
Demente mensen met verzamelzucht hebben vaak als persoonlijkheidskenmerken: sterk twijfelen,
grote besluiteloosheid, een sterk plichtsbesef en een overdreven verantwoordelijkheidsgevoel. Ze
hebben vaak een depressieve grondstemming of depressieve periodes doorgemaakt. In hun
levensloop kan emotionele of materiële deprivatie een rol hebben gespeeld. Ouderen die als kind
emotioneel zijn verwaarloosd, of ouderen die als kind grote ontbering hebben gekend, lopen meer
risico op verzamelzucht. Ook een instabiel gezinsleven in de eigen kindertijd, of later in het eigen
huwelijk, vormen een basis voor verzamelzucht. Vroegere vormen van dwangmatig gedrag kunnen
ook indicaties zijn, alsmede traumatische verlieservaringen in de kindertijd. Als angstreductie het
voornaamste doel is van verzamelen, dan zal het duidelijk zijn dat, wanneer de bejaarde in zijn
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dementeringsproces wordt geconfronteerd met angst, dit kan leiden tot verzamelzucht. De angst in
het dement worden is dan een uitlokkende factor.

8.3 De tolerante aanpak.

Het verzamelen van voorwerpen heeft bij demente mensen een dwangmatig karakter. De aanpak van
dwangmatig gedrag is altijd gebaseerd op de erkenning van de onderliggende angst. Het bestrijden
van dwangmatige handelingen, het blokkeren, tegenwerken of verbieden ervan heeft als gevolg dat
de angst zal toenemen. Immers, het dwangmatige gedrag heeft als functie het bezweren van dit
basisgevoel. Door het verzamelen wordt de te voren bestaande spanningstoestand tot ontlading
gebracht. De niet te weerstane drang om te hamsteren heeft dus tot doel een angstvermindering te
bekomen. De boodschap van de hamsterende demente mens lijkt te zijn: ‘Help mij, maar laat mij mijn
gedrag’. De belevingsgerichte aanpak is daarom gericht op het bieden van veiligheid, gekoppeld aan
het laten bestaan van het verzamelgedrag. Ten aanzien van het verzamelen wordt een tolerante
houding aangenomen. De basisstrategie van interactie wordt dus: laten vasthouden, niet aandringen
op ‘loslaten’ én tegelijkertijd veiligheid bieden. Verzamelende demente mensen kunnen niet loslaten;
ze hebben de veiligheid nodig die de verzamelde objecten geven. Naast de veiligheid van deze
voorwerpen kunnen ze ook de veiligheid, gegeven door empathische zorgverleners, goed gebruiken.
Veiligheid bieden is een belangrijke preventieve aanpak om het verzamelen niet volledig te laten
ontsporen. Dit dient niet beperkt te blijven tot de momenten waarop actief verzameld wordt, maar het
is een basisstrategie die in alle ontmoetingsmomenten van de dag doorwerkt.
Uiteraard zal het nodig zijn om ook grenzen te stellen aan het gedrag. Daarbij geldt als spelregel:
verbied nooit het verzamelen op zichzelf, maar beperk de gevolgen, of zoek naar alternatieven. Als
demente mensen eten verzamelen, en dit in hun bed of tussen hun kleding gaan opbergen, dan kan dit
niet eindeloos doorgaan. In plaats van al het verzamelde eten in één keer weg te nemen, lijkt het mij
beter om slechts een gedeelte weg te nemen en resten van het eten achter te laten. Demente mensen
kunnen ook eigendommen van anderen verzamelen, waardoor soms hoogoplopende conflicten
ontstaan. De hamsterende bewoner zal er ook op worden aangesproken en worden buitengesloten
door de groep medebewoners. Er zijn ‘hamsteraars’ die voortdurend kamers in en uit lopen en dan
van alles meenemen. Zij lijken niet alleen op zoek te zijn naar voorwerpen, maar ook naar mensen,
naar contact. Van belang blijft om niet alleen aandacht te geven aan het gedrag, maar vooral te
reageren op de onderliggende leegte en hulpeloosheid. Het zoeken naar zinvolle dagactiviteiten die
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de verzwakte egosterkte vergroten, het aanbieden van een zekere dagstructuur, het bieden van
houvast door toezicht van een groepsbegeleider, kunnen bijdragen tot meer veiligheid. Het zoeken
naar alternatieve voorwerpen, die een gelijkaardige emotionele betekenis hebben, maar minder storen
als ze verzameld worden, kan ook een oplossing bieden. Als een demente vrouw er als een ekster op
uit is om juwelen van medebewoonsters te verzamelen, kan dit misschien opgevangen worden door
‘sieraden’ die meer in haar directe omgeving zijn. Ik kende een demente man die voortdurend
koffielepeltjes verzamelde en ze in zijn kleding stopte. Voor hem waren het krijtjes die hij nodig had
om op het bord te schrijven. Hij was onderwijzer geweest. We hebben de lepeltjes vervangen door
echte krijtjes, en het hielp. Een demente vrouw verzamelde eten voor haar kleine kinderen. Ze nam
boterhammen mee van tafel en verborg deze onder haar matras en tussen haar lakens. We hebben de
boterhammen, die soms besmeerd en belegd werden meegenomen, vervangen door droge koeken die
duidelijk zichtbaar op haar kamer lagen. Deze mevrouw liep wel rond met de voorverpakte koeken,
maar dit was minder storend, en vanuit hygiënisch oogpunt beter haalbaar. Het verzamelen kan ook
gestuurd worden, door voorwerpen voor de hamsterende bewoner duidelijk zichtbaar, maar op
gewenste plaatsen neer te leggen. Op een van de afdelingen van een verpleeghuis waar ik werkte
woonde een dementerende vrouw die tijdschriften, kranten, maar ook dossiers verzamelde. We
hebben haar verzamelen gekanaliseerd door meer tijdschriften achteloos op de afdeling ‘rond te laten
slingeren’. Zo kon zij verzamelen en raakten wij minder papieren kwijt.
Ik wil nog een laatste opmerking kwijt over verzamelen. Swildens (1997) heeft erop gewezen dat
dwangmatig gedrag ook schuldgevoelens geeft. Als een ‘hamsteraar’ heeft toegegeven aan de
onweerstaanbare drang om voorwerpen in te pikken, dan kan dit gevolgd worden door zelfverwijten
en een voornemen het niet meer te doen. Als zorgverleners verzamelende demente mensen ‘ter
verantwoording’ roepen of bestraffend toespreken, dan worden de schuldgevoelens en zelfverwijten
versterkt en groeit de onveiligheid. De voornemens het niet meer te doen worden er niet door
bevestigd. Dit zijn voornemens die gedoemd zijn te mislukken. De angst is immers sterker dan de
mogelijkheid tot verandering.
Concluderend zou ik willen stellen dat ‘niet kunnen loslaten’ een signaal is van ‘vastgepakt willen
worden’. Verzamelende demente mensen zoeken naar houvast, ze zoeken naar zorgverleners die hen
‘containment’ bieden.
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Hoofdstuk 9:
GRENSGEVALLEN

9.1 Op het randje: psychiatrische problematiek.

Er bestaat een oude volkswijsheid die zegt: ‘we worden oud zoals we geleefd hebben’. In de
psychologie hebben we de neiging om dergelijke wijsheden met een grote dosis wetenschappelijke
scepsis te bezien. Veelal worden dergelijke ervaringsgegevens weg geredeneerd met statistieken. Ik
betrap mijzelf erop dat ik steeds meer de neiging heb om in dergelijke volkse onwetenschappelijke
uitspraken wel een kern van waarheid te zien. Misschien worden we wel dement zoals we geleefd
hebben. Of nog sterker, misschien worden we wel dement doordat we zo geleefd hebben. Gedrag en
gedragsveranderingen zijn het resultaat van een ingewikkeld samenspel van zeer complexe factoren.
Dement gedrag moeten we zien tegen de achtergrond van de hersenbeschadigingen die tot cognitieve
stoornissen leiden. Maar spelen factoren uit de levensgeschiedenis geen grote rol in de beleving van
het dement worden, misschien zelfs wel in het ontstaan van de ziekte?
In het model van persoonsgerichte belevingsgerichte begeleiding wordt dement gedrag beschouwd
vanuit de belevingswereld van dementerende mensen. Dement gedrag is het resultaat van
hersenveranderingen en cognitieve achteruitgang, maar vooral van het daaruit voortvloeiend
autonomie - en identiteitsverlies. Dement worden is een aftakeling van de persoon. Terug naar de
volkswijsheid. De persoonlijkheid speelt een belangrijke rol in de manier waarop demente mensen
hun dement worden vorm geven. Deze persoonlijkheid wordt gevormd op basis van belangrijke
ervaringen in het leven, met name in de kindertijd. De reeds eerder genoemde ‘impliciete relationele
patronen’ werden gevormd in relatie met onze moeder, en deze vormen ‘de bril waarmee we naar de
wereld kijken’. Levensloop en persoonlijkheid zijn voor mij praktisch synoniem. Door de grote nadruk
op de betekenis van het verleden in het dement gedrag is mijn persoonsgerichte invulling van
belevingsgerichte begeleiding geen gevolgenmodel. Immers in een gevolgenmodel wordt vooral
aandacht besteed aan het aanpakken van de gevolgen van het dement worden op het functioneren
van dementerende mensen. Afhankelijk van de mate van hulpbehoevendheid wordt een zorg op maat
aangeboden (Droës, e.a., 1999). Ik reken mijn model van belevingsgerichte begeleiding liever ook niet
tot de psychosociale modellen, omdat daarin het omgaan met de handicaps die het dement worden
met zich mee brengt centraal staat. De nadruk in deze modellen ligt vooral op stress en niet op angst.
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belevingsgerichte begeleiding veel belang gehecht aan de betekenis van het (onbewuste) verleden, op
het actuele functioneren van de demente mens. Vroege ervaringen uit onze kindertijd spelen een grote
rol in ons functioneren, en dit geldt in versterkte mate voor demente mensen. Zeker als het proces van
retrogenese op gang komt, dan speelt het verleden een hoofdrol in de belevingswereld. Het gaat
daarbij vaak niet om bewuste, maar eerder om onbewuste ervaringen die van grote invloed zijn op het
functioneren. Ik vertrek niet, zoals de psychoanalyse wel doet, vanuit de drifttheorie, maar vanuit het
idee dat oude pijnlijke ervaringen die verdrongen zijn geweest, een belangrijke drijfveer vormen
achter menselijk gedrag. Dit geldt ook voor demente mensen. Juist door deze verdrongen ervaringen
krijgt de emotionele pijn voor demente mensen zijn diepe en ingrijpende betekenis. De factor
‘persoonlijkheid’ (of levensloop) uit het model krijgt dan ook veel gewicht.
Nu is er een groep demente mensen, en ik durf geen schatting te geven over de grootte van deze
groep, met een zeer belaste levensgeschiedenis. Hun ‘premorbide’ persoonlijkheid,

dit is de

persoonlijkheid die ontwikkeld werd vóór het uitbreken van het dementiëel syndroom, - is van dien
aard dat we over een persoonlijkheidsstoornis kunnen spreken. Het gaat hierbij om een groep
demente mensen die reeds vóór hun dement worden voor zichzelf en hun omgeving een groot
probleem waren. Doorheen hun leven hebben deze mensen een vaststaand (gedrags)patroon
opgebouwd, welke meestal leidt tot een sterk verstoorde relatie met hun omgeving. Het zijn
‘moeilijke’ mensen. In paragraaf 2.4 heb ik aangegeven dat ik Derksen volg als hij stelt, dat er tussen
persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornis een geleidelijke overgang bestaat (Derksen, 1997). Er is
een heel grijs gebied tussen wat ‘normaal’ en ‘abnormaal’ is. In de D.S.M. IV is het uitgangspunt, dat
iemand met een persoonlijkheidsstoornis in het dagelijkse functioneren problemen heeft op meerdere
levensgebieden, waarbij er sprake is van een duurzaam patroon van gedragingen en innerlijke
ervaringen (APA, 1994). In dit grijze gebied is het moeilijk onderscheid te maken tussen blauwachtig
grijs en grijsachtig blauw. Met andere woorden, het onderscheiden van demente mensen met
probleemgedrag, en persoonlijkheidsgestoorde mensen met dementeringsproblematiek, is niet
gemakkelijk. Ik heb een langdurige touwtrekkerij meegemaakt rond een demente man met sterk
manipulerend gedrag. In de zorginstelling waar ik werkte waren we van mening, dat de man beter
opgevangen werd in een psychiatrisch ziekenhuis. Het psychiatrisch ziekenhuis daarentegen
minimaliseerde zijn gedragsstoornissen en benadrukte zijn dementeren. De inspectie besliste dat hij in
onze instelling moest blijven, met uiteindelijk zeer ernstige gevolgen voor de afdeling en zijn
bewoners.
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In de voorafgaande alsook in de volgende hoofdstukken worden gedragsproblemen beschreven die
voorkomen bij ‘normale’ demente mensen. Het zijn gedragsproblemen die samenhangen met het
basisgevoel van angst, en die dus een uitdrukking zijn van het emotioneel onwelbevinden van de
demente mens. Ik zou gedragsproblemen niet willen definiëren, zoals Burns doet, als gedragingen
waar verzorgenden vaak door worden belast of zelfs overstuur van raken (Burns, 2001). Burns ziet
dan de mate waarin het gedrag storend is voor de omgeving, als belangrijkste criterium om te spreken
over probleemgedrag of niet. Ik zou dit niet als enig criterium willen gebruiken. Een depressieve
demente mens kan heel teruggetrokken functioneren, weinig overlast veroorzaken, maar zich eigenlijk
wel zeer slecht voelen. Hij vertoont geen storend gedrag, maar heeft veel problemen. Voor de groep
demente mensen met een ‘psychiatrische’ voorgeschiedenis geldt Burns definitie misschien wel. Met
‘psychiatrische voorgeschiedenis’ bedoel ik niet noodzakelijk dat deze demente mensen in hun leven
in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen zijn geweest, of een psychiatrische behandeling hebben
gekregen. Met de toevoeging ‘psychiatrisch’ bedoel ik alleen aan te geven dat deze groep demente
mensen een ernstige ‘premorbide’ persoonlijkheids - en/of gedragsstoornis vertoonden. Het is een
kwalificatie van de ernst van de gedragsstoornissen.
In dit hoofdstuk wil ik benadrukken dat er ook demente mensen zijn die geen probleemgedrag, maar
wel gedragsstoornissen vertonen. Ik noem ze ‘grensgevallen’ en wel om drie redenen. Ten eerste,
omdat deze demente mensen functioneren op de grens van de psychiatrie. Hun gedragsstoornissen
kunnen van dien aard zijn dat een psychiatrische behandeling of setting meer is aangewezen. Toch
kunnen deze demente mensen in gewone zorginstellingen (RVT of verpleeghuis) verblijven. De
tweede reden om deze groep demente mensen ‘grensgevallen’ te noemen is, dat ze in hun
gedragsstoornissen vaak de persoonlijke grenzen van zorgverleners overschrijden. Ze kunnen veel
vragen van hun geduld, van hun energie, van hun emotionele draagkracht. Door hun gedrag kunnen
ze zorgverleners confronteren met hun eigen grenzen. Ten derde noem ik ze ‘grensgevallen’, omdat ze
de grenzen van een empathische zorgverlening onder druk zetten. Vaak staan deze mensen niet open
voor een empathische aanpak, of kunnen ze er niet meer voor openstaan. Ze zijn niet toegankelijk
voor begrip. Als de zorgverlener vasthoudt aan een belevingsgerichte aanpak, dan zal hij tegen een
muur lopen. Dit is de vierde reden om over ‘grensgevallen’ te spreken. Deze demente mensen trekken
een muur om zich heen van ontoegankelijkheid, van communicatieve afsluiting. Dit zijn geen bewuste
keuzen. Onbewuste krachten drijven hen terug in een afgesloten wereld. In het vervolg zal blijken dat
belevingsgerichte begeleiding in het handelen ook zo zijn grenzen heeft. De empathische attitude van
belevingsgerichte begeleiding blijft natuurlijk dezelfde, maar in sommige concrete situaties moet de
belevingsgerichte zorgverlener ook grenzen kunnen trekken. Ook al zou een verklaring gevonden
kunnen worden in de levensgeschiedenis van deze ernstig gestoorde mensen, dan wil dit nog niet
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zeggen dat we er in een verzorgingsinstelling veel mee kunnen doen. In het algemeen geldt: hoe
vroeger de traumatisering, hoe ernstiger de gevolgen op latere leeftijd. Deze gevolgen kunnen van
dien aard zijn dat hulp, soms ook psychotherapeutische hulp, niet kan baten. Met deze groep demente
mensen verkennen we de grenzen van een belevingsgerichte begeleiding en verkennen we de
scheidslijn tussen begrip en begrenzen.

9.2 Veeleisend gedrag.

Het valt niet te ontkennen dat er probleemgedrag bestaat, dat door zorgverleners als veeleisend wordt
ervaren. Demente mensen worden daardoor vaak als ‘lastig’, zelfs als ‘stout’ beschreven. Het werken
met demente mensen vraagt veel van de motivatie, de inzet en de psychische spankracht van
zorgverleners. Het valt niet te miskennen dat zorg voor demente mensen stresserend is, of kan zijn.
Gelukkig bestaat er de laatste tijd ook meer aandacht voor de zorgverleners, zowel voor familie als
voor professionelen (zie o.a. Pot e.a., 2001; Miesen, 2000). Deze door zorgverleners ervaren stress kan
ook met zich meebrengen, dat gedrag van demente mensen sneller en vaker als veeleisend zal worden
geïnterpreteerd. Ik wil veeleisend gedrag hier beperken tot gedrag dat hoort bij demente mensen met
een ‘premorbide’ persoonlijkheidsstoornis, met name tot mensen met een ‘bodemloos’ bestaan. Hun
‘veeleisend’ gedrag wordt ook wel claimend gedrag of opeisend gedrag genoemd. In die zin is ook
veeleisend gedrag relationeel gedrag: er wordt iets geëist van iemand. Veeleisende demente mensen
vragen vaak geen zorg, maar eisen de zorgverlener op. Het lijkt alsof ze de zorgverlener in hun macht
willen krijgen en houden. Zo ontstaat een conflict, een verschil in emotionele belangen tussen een
eisende demente mens en een ‘onmachtige’ zorgverlener. Claimen is een gevecht om aandacht,
waarbij de demente mens zolang een klemmend beroep doet op de zorgverlener, dat deze er niet meer
onderuit kan. Veeleisend gedrag heeft een dwingend karakter. Iemand die claimt doet er alles aan om
veelvuldig en op een totale wijze de aandacht van de ander te krijgen. Kenmerkend voor veeleisende
mensen, op basis van persoonlijkheidsstoornis, is dat ze nooit tevreden zijn als ze de afgedwongen
aandacht krijgen. Ze eisen wel aandacht op, maar kunnen geen echte aandacht ontvangen.
Veeleisende demente mensen leven met een bodemloze put. Persoonlijkheidsstoornissen ontstaan op
grond van ernstige psychische stoornissen, die hun oorsprong vinden in allerlei vormen van openlijke
of subtiele vormen van miskenning in de kindertijd. Op basis van deze vroegkinderlijke
miskenningen
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voelen.(Stroecken, 2000, 2001). De verdringing van deze diepe onbewuste pijn leidt tot ontbreken van
een eigen bodem. De fundamentele zin van het leven ontbreekt. Er is geen of weinig zelfvertrouwen
en ook geen vertrouwen in de ander. Een ‘bodemloze’ demente mens zal zich heel snel te kort gedaan
voelen. Vandaar dat men een bodemloze demente mens nooit voldoening kan geven. Wat men er ook
voor doet, het misnoegen zal altijd blijven. Wanneer men hem individuele aandacht schenkt zal hij
zichzelf beklagen in plaats van te genieten van het moment. Empathie, compassie of mededogen
worden niet toegelaten. Claimende demente mensen kunnen niet genieten. Alhoewel zij zelf het
gevoel hebben in een emotioneel vacuüm te leven, en van daaruit hun eisen stellen, blijven zij met een
onverzadigbaar verlangen zitten. De eigen noodlijdendheid, opgelopen in de kindertijd, wordt
omgezet in klemmende eisen. We moeten ons goed realiseren dat demente mensen met een
persoonlijkheidsstoornis daar zelf veelal geen problemen mee hebben; hun omgeving vaak des te
meer.
Ik heb al aangegeven dat de groep gedragingen, die in dit hoofdstuk aan bod komen, raken aan de
grenzen van de belevingsgerichte begeleiding. Begrip en empathie zullen door veeleisende demente
mensen worden afgewezen of genegeerd, en van de hand worden gewezen als onvoldoende, niet op
de juiste tijd en niet lang genoeg. De aanpak van claimende demente mensen is een subtiel evenwicht
vinden tussen aandacht geven én duidelijk begrenzen van de eisen. Er zijn drie omgangsstrategieën in
de begeleiding van veeleisende demente mensen, die niet geschikt zijn, zelfs averechts kunnen
werken: negeren, laten gebruiken en strijd. Bij negeren probeert de zorgverlener onder de eisen van de
claimende demente mens uit komen, dit wil zeggen, te doen alsof hij de aandachtvragende persoon
niet gehoord heeft. Het is het ontkennen van de emotionele noodlijdendheid van de claimende
demente mens. De zorgverlener kan zich ook laten gebruiken, dat wil zeggen dat hij zijn eigen
belangen en behoeften volledig aan de kant zet en probeert in alles aan de veeleisende demente mens
tegemoet te komen. Deze zorgverlener zal het gevoel gaan krijgen leeg gezogen te worden, geen
verhaal te hebben tegen het eisende gedrag. Hij zal zich uiteindelijk machteloos gaan voelen. Bij strijd
zal de zorgverlener proberen het claimende gedrag met alle mogelijke middelen te verhinderen. Hij
zal psychologische wapens gebruiken om de eisende bewoner ‘er onder’ te krijgen, hem het zwijgen
op te leggen.
Op een correcte manier omgaan met veeleisend gedrag vraagt om een subtiele balans tussen empathie en
duidelijke begrenzing, oftewel een evenwicht tussen geduld beoefenen en begrenzen. Om
belevingsgericht om te gaan met veeleisende demente mensen kunnen we ons in de eerste plaats vragen
stellen omtrent zijn beleving. Alhoewel niet gemakkelijk, - immers veeleisend demente mensen stoten af -,
moeten we toch proberen om ons een beeld te vormen van de betekenis van het gedrag. Volgende vragen
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kunnen daarbij helpen. Welke diepe noden lijkt de veeleisende demente mens uit te drukken? Is er recent
iets ingrijpend gebeurd? Is er misschien te veel gebeurd op korte tijd? Zijn er teleurstellingen geweest?
Dringen zich nare herinneringen of herbelevingen op uit het verleden?

Hoe weegt de belaste

levensgeschiedenis door in dit gedrag? Ikzelf vertrek vanuit het idee dat mensen die sterk veeleisend
gedrag vertonen, met een ernstig gebrek aan vertrouwen zitten. Het zijn in wezen diepgekwetste mensen.
Het lijkt mij dat we dit gegeven altijd in ons achterhoofd moeten houden, ook als hun veeleisendheid ons
soms te veel wordt. Dit belet al te impulsieve reacties; het schept een houding met een zeker begrip. Vaak
zullen demente mensen

hun veeleisende behoeften vertalen in allerlei vormen van klachten. De

zorgverlener zal er goed aan doen enige aandacht aan de klacht te geven, om vervolgens de aandacht te
richten op de diepere facetten van het functioneren van de demente mens. Op die manier laat hij merken
dat hij hem serieus neemt, zonder volledig in te gaan op het veeleisende gedrag. Vaste regel zou moeten
zijn: nooit negeren van de persoon. We kunnen met empathie reageren op de emotionele noodlijdendheid
van de demente mens, zonder dat we ons laten dwingen om naar zijn pijpen te dansen. Het is niet omdat
we begrip opbrengen voor zijn moeilijkheden, dat we ons ook verplicht moeten voelen om al zijn
moeilijkheden op te lossen. Het is niet omdat we proberen aan te voelen dat de demente mens met zijn
veeleisende gedrag ons een boodschap geeft over zijn diepe nood, dat we op alle eisen moeten ingaan.
Het blijft belangrijk om ook met veeleisend demente mensen een relatie op te bouwen, waarin met
empathie wordt gereageerd op de onderliggende emotionele noden. Daardoor negeren we niet de
persoon van de demente mens, maar gaan we niet in op zijn eisende gedrag. In de communicatie met
veeleisende mensen staan niet de eisen centraal, maar de emotionele noden. We proberen de demente
mens uit te nodigen tot een gesprek over de werkelijke noden, niet over zijn oppervlakkige eisen of
klachten. We blijven zoeken naar mogelijkheden om de demente mens contact te laten maken met zijn
eigen onderliggende beleving, met zijn gevoelens van diep ongelukkig zijn. Pas dan kan er een
verschuiving optreden in zijn gedrag. Als de dementerende mens enig contact kan krijgen met zijn
werkelijke noden, dan kan hij misschien zijn veeleisendheid loslaten. Dit vraagt veel geduld, want de
eisende demente mens wil aanvankelijk alleen maar dat zijn eisen worden ingewilligd. Door zijn eisen
verschuilt hij zich achter een muur van ontoegankelijkheid. Geduld beoefenen als aanpak heeft een
suffige bijsmaak gekregen. Het roept iets op van lijdzaam afwachten, van passief accepteren. Geduld
beoefenen in de echte zin van het woord is een ‘activiteit’ die men bewust kiest, namelijk rustig aandacht
geven aan de beleving, om er adequaat op te reageren. Geduld is de tijd nemen die nodig is om op het
juiste moment, met de juiste reactie en in de juiste hoeveelheid te doen wat nodig is.
Echter: begrip kent zijn grenzen en zonder grenzen geen begrip. Het eisende gedrag kan soms echt niet
door de beugel; het kan zeer storende vormen aannemen. Het kan nodig zijn om paal en perk te stellen
aan het gedrag. We moeten dit doen, vóór dat we gaan reageren vanuit moedeloosheid en wanhoop,
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want in dat laatste geval is verbale agressie niet uitgesloten. Het zou dan kunnen ontaarden in een
machtsspel, waarin psychologische wapens gebruikt gaan worden. Psychologische wapens kunnen zijn:
weigeren op verzoeken in te gaan, chanteren door te dreigen met strafmaatregelen, negeren van de
persoon, duidelijke afkeuring laten merken, belachelijk maken of zelfs agressief reageren. De zorgverlener
moet buiten de strijd blijven. Om uit het machtsspel te blijven hebben we duidelijke grenzen nodig.
Begrenzen zouden we kunnen formuleren als het ‘neen’ kunnen zeggen met empathie. Veeleisend gedrag
kan omschreven worden als een conflict, als een belangenconflict tussen twee partijen, die elk hun
emotionele behoeften en noden hebben. Het oppervlakkige belang van de eisende persoon is, dat zijn
eisen ingewilligd worden; zijn diepere belang is dat hij erkenning en bevestiging krijgt. Het belang van de
zorgverlener is, dat de ander niet over de grenzen van zijn draagkracht gaat. Daarom is het van belang
dat we als zorgverleners onze positie in dit conflict duidelijk maken. Daarvoor hebben we responsieve of
confronterende assertieve ik-boodschappen nodig. We moeten leren op een adequate manier ‘neen’ te
zeggen tegen het veeleisende gedrag, zonder dat we daarbij de persoon van de dementerende mens
afwijzen. Als we gaan verwijten of andere vormen van psychologische wapens gebruiken, dan zitten we
niet alleen in de strijd, maar wijzen we de persoon van de demente mens af. Daarom moeten we ‘jijboodschappen’ vermijden, want een jij-boodschap richt zich tegen de ander, houdt verwijten in, en dit
versterkt het veeleisende gedrag. Zo gehanteerd is begrenzen geen afreageren van eigen frustraties, maar
een bescherming van zowel de demente mens als van de zorgverlener. Het is een duidelijk ‘neen’ aan de
eisen, maar het houdt de openheid in voor een duidelijk ‘ja’ aan de persoon.
Concluderend: door het op een correcte manier stellen van duidelijke grenzen kan er weer ruimte
ontstaan voor begrip. Als we ons als zorgverlener volledig laten opeisen door de dementerende mens,
dan wordt ons de ruimte ontnomen om nog met empathie te luisteren naar de onderliggende beleving.
Nogmaals: begrip kent zijn grenzen en zonder grenzen geen begrip. Toch moeten we ons altijd blijven
realiseren, dat achter de veeleisende, soms zeer irritante demente mens, een diep gekwetst persoon schuil
gaat, die niet anders kan. Veeleisend zijn is geen keuze, geen vaststaande karaktereigenschap, maar een
signaal dat verwijst naar diepe noodlijdendheid.

9.3 Automutilatie.

Gelukkig ben ik het niet vaak tegengekomen in mijn praktijkervaring, maar het bestaat ook onder
demente mensen: automutilatie of zelfdestructief gedrag. In de vakliteratuur wordt er ook weinig over
geschreven althans over automutilatie bij dementerende mensen. Ik ben in mijn zoektocht naar literatuur
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over dit onderwerp geen verwijzingen tegengekomen. Toch zijn er dementerende mensen die met hun
hoofd op tafels of tegen muren bonken, die hun haren uittrekken, die zichzelf slaan tot ze onder de
blauwe plekken zitten, zelfs die zich branden met sigaretten, of zichzelf bijten. Het zijn allemaal vormen
van destructief gedrag tegen zichzelf gericht, waarbij beschadiging van de huid optreedt. Alhoewel het
meeste zelfdestructieve gedrag slechts tot ‘oppervlakkige’ verwondingen leidt, is de psychologische
achtergrond van dit gedrag des te dieper. Meestal staat dit gedrag niet op zichzelf en treden tegelijkertijd
andere psychische problemen op, zoals eetstoornissen en neiging tot verslaving. Vaak treden ook fobische
klachten op die betrekking hebben op het eigen lichaam. Tenslotte vertonen deze mensen een zeer
uitgesproken angst om alleen te zijn. Deze zeer kleine groep demente mensen behoren ook tot de
grensgevallen. Ze zijn vaak zeer moeilijk toegankelijk, sluiten zich af, trekken zich terug achter een muur.
Hun grenzen zijn vaak vestingen, waardoor empathie vaak wordt afgewezen.
In de vakliteratuur over automutilatie, - zie voor een diepgaand overzicht Sachsse, (1999) -, wordt dit
zelfdestructief gedrag in verband gebracht met vroegkinderlijke trauma’s. Deprivatie in de babytijd heeft
geleid tot een afsplitsing in het zelfbeeld. In de babytijd is het eigen lichaam niet in het zelfbeeld
opgenomen, omdat dit lichaam ervaren werd als bron van onlust en spanning. Het lichaam werd
daardoor steeds meer ervaren als leeg, levenloos, zwaar, hopeloos en doods. Dit zelfbeeld werd vaak
gevormd door mishandeling en misbruik, zeer vroeg in het leven, met name in de symbiotische fase. Dit
is de fase waarin een baby zich absoluut verbonden zou moeten voelen met zijn moeder en haar lichaam,
en waarin hij gelukzaligheid zou moeten ervaren als hij in haar armen kan zijn (Verdult en Stroecken,
2002). Symbiose is lichamelijke verbondenheid. Pas vanaf de ‘psychologische geboorte’, een proces van
loskomen én meer en meer zichzelf ontdekken, komt de baby geleidelijk los uit deze stringente band met
zijn moeder. Bij mensen die zichzelf beschadigen is deze symbiotische behoefte in hun kindertijd
gekoppeld geraakt aan beangstigende en pijnlijke ervaringen. Met name agressieve impulsen van de
moeder én/of agressief-sexuele impulsen van de vader hebben ertoe geleid, dat lichamelijke ervaringen
als niet tot zichzelf behorend werden afgesplitst. Automutilatie is een dissociatieve stoornis. We hebben
als mensen allemaal een diep verlangen in ons naar ideale ouderfiguren. Als echter onze concrete
ervaringen zeer ver af staan van ons verlangen, dan moeten deze reële ervaringen afgesplitst, verdrongen
worden. De prijs die ervoor betaald wordt is het verlies van een stabiele ik-ontwikkeling. Mensen die
zichzelf beschadigen hebben dan ook zwakke egofuncties: ze hebben meestal heel weinig contact met hun
gevoelens, hun frustratietolerantie is beperkt, alsook hun aanpassingsvermogen. Daarom sluiten ze zich
vaak ook zo af. Contacten met mensen zijn voor deze personen verbonden met zeer negatieve,
beangstigende en pijnlijke ervaringen.
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Automutilatie is ernstig gedrag met een diepe achtergrond. Als het optreedt in het dementeringsproces
verwijst het volgens mij dan ook naar de herbeleving van de oorspronkelijke trauma’s. Het
dementeringsproces houdt het verlies van de eigen autonomie en de identiteit in. Bij dementerende
mensen die in min of meerdere mate een gezonde identiteit ontwikkeld hadden, betekent dit verlies
aanvankelijk vooral het kwijtraken van continuïteit in de eigen ervaringen en herinneringen. Voor
dementerende mensen met een zwakke identiteit betekent dement worden vooral een verder uit elkaar
vallen van het eigen ik. In de psychologische vakliteratuur wordt dit ego-fragmentering genoemd. Het uit
elkaar vallen van een toch al zwak samenhangend ego is zeer beangstigend. Subjectief wordt dit door
betrokkenen ervaren als ‘overspoeld worden’, ‘doorslaan’, ‘ in een afgrond terecht komen’, ‘zichzelf niet
meer in de hand hebben’. Het is totale paniek. Voor demente mensen die zichzelf beschadigen is dit
gedrag een soort ventiel om de innerlijke psychische druk kwijt te raken. Voor alle duidelijkheid wil ik
nogmaals wijzen op een psychologische ‘wet’: hoe vroeger de psychische trauma’s zijn opgetreden, des te
moeilijker zijn ze te behandelen of te begeleiden. Met deze ‘wet’ in het achterhoofd is het van belang om
realistische doelstellingen voor de begeleiding van automutilerende demente mensen te stellen. Genezen
gaan we dit gedrag niet, hoogstens kunnen we helpen tot wat minder frequent en minder intens
optreden. Aangezien psychotherapie bij demente mensen volgens mij onmogelijk is, kunnen we de
onderliggende trauma’s nooit helen (Verdult, 1991; 1993). Kan een verzorgend team dan helemaal niets
doen? Als automutilatie vooral een ‘ventielwerking’ heeft om innerlijke psychische spanningen tot
ontlading te brengen, dan roept dit twee vragen op: kunnen we deze innerlijke spanning door externe
maatregelen

verminderen, én kunnen we andere vormen van ontlading vinden? Automutilerende

mensen ervaren zichzelf niet als angstig, maar ze zijn het wel. De eerste aanpak bestaat er dan ook uit om
angstuitlokkende factoren te voorkomen. Het ventiel van het zelfdestructief gedrag treedt sneller in
werking als de demente mens spanning opbouwt die hij niet op een andere manier kwijt kan. De
omgeving mag niet bedreigend zijn, maar veiligheid bieden. In deze aanpak moet niet gewacht worden
tot het gedrag zich voordoet. We beginnen niet met veiligheid te bieden op het moment dat het ventiel
van de automutilatie zich opent, maar we proberen te voorkomen dat het zich moet openen. Het gaat om
een preventieve aanpak, waarbij het scheppen van een rustgevend, niet bedreigend klimaat van essentieel
belang is. Proberen het symptoomgedrag te verhinderen is uit den boze. Dit zou zijn als het dichthouden
van het ventiel van een stoomketel die onder druk staat. Het fixeren van de handen met polsbandjes
bijvoorbeeld zou de innerlijke spanning alleen maar versterken, en de omgeving zeer bedreigend maken.
De spanning moet er uit, maar misschien zijn er andere vormen van ontlading te vinden. Dit is de tweede
strategie die het verzorgend team kan overwegen. Via creatieve therapie, muziektherapie,
bewegingstherapie of snoezelen kan geprobeerd worden een vorm van relaxatie tot stand te brengen
(Verdult, 1997)..
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Automutilatie houdt altijd het beschadigen van de huid in. Bij gezonde mensen is de huid een belangrijk
orgaan voor contact, en dient als afgrenzing van ons lichaam en onze lichamelijke integriteit. Mensen die
automutileren

hebben zwakke ego-functies en kunnen moeilijk contact maken. Ze lijken eerder te

vluchten in autarkie, dat wil zeggen: ze proberen zoveel mogelijk voor zichzelf in te staan, weigeren hulp
en zorg, want ze vertrouwen niemand meer. Deze mensen streven naar een zo groot mogelijke
onafhankelijkheid, omdat ze bang zijn voor verbondenheid en geborgenheid. Ze kunnen dan ook zeer
moeilijk hulp en zorg accepteren. Voor de verzorgende en relaxerende activiteiten is een zekere
‘betrokken afstandelijkheid’ gewenst. Als we deze demente mensen te dicht op de huid zitten, dan geeft
hen dit te veel spanning. Te veel afstand kan dan weer leiden tot gevoelens van afwijzing. Aangezien de
huid letterlijk en figuurlijk de grens vormt tussen onze innerlijke wereld en de buitenwereld, hebben
automutilerende demente mensen altijd problemen met grenzen. Heel vaak en gedurende lange tijd
zullen ze niet ervaren dat hun grenzen overschreden worden en zullen ze dus ook niet op
grensoverschrijdingen reageren. Dit wil echter niet zeggen dat grensoverschrijdingen in zorgsituaties niet
leiden tot het opbouwen van die innerlijke spanning. Verzorgingssituaties houden altijd al een zekere
grensoverschrijding in. Immers, als ‘vreemde’ mensen moeten zorgverleners in het intiem territorium
vaak intieme handelingen stellen. Dit geeft bij veel demente mensen heel wat spanning en angst. Bij
automutilerende mensen zal men dit in eerste instantie niet zo opmerken. Voorzichtigheid is dus
geboden, ook al lijkt de dementerende mens in dit geval weinig te reageren op de grensoverschrijdingen.
De innerlijke spanning wordt niet openlijk geuit op het moment zelf, maar kan zich wel opbouwen en
later tot ontlading komen.
De derde strategie van aanpak, naast het creëren van een minder bedreigende omgeving en het zoeken
naar andere ontladingsmogelijkheiden, is het ondersteunen van de zwakke ego-functis. De zwakke egofuncties kunnen ondersteund worden door de autonomie zoveel mogelijk te bewaren. Laat deze
bewoners hun eigen beslissingen nemen en valideer ze ook in deze keuzen. Ego-ondersteuning kan ook
vorm krijgen in activiteiten die de demente mens het gevoel geven toch nog iets te kunnen. Dit zullen
eerder activiteiten zijn die ze op zichzelf doen, en liever niet in groep. Als het activiteiten zijn die niet te
belastend zijn en door henzelf als zinvol worden ervaren, dan kan dit ondersteunend werken. Een vast
patroon kan eveneens spanningsregulerend werken.
Afrondend: alhoewel automutilatie onder demente mensen relatief weinig voorkomt, is het toch een
ernstig probleem. Vooral het voorkomen van spanning en het ontladen van spanning op andere
manieren, lijkt een geschikte aanpak. Daarbij moeten we wel rekening houden met de dreiging die er
voor deze mensen kan uitgaan van te grote nabijheid. Een zekere afstandelijke betrokkenheid lijkt de
gewenste houding.
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9.4 Ontremd gedrag.

Ontremd gedrag is een grensgeval omdat de ervaring in de praktijk leert dat ontremd gedrag moeilijk te
beïnvloeden is met alleen een belevingsgerichte aanpak. Ontremd gedrag kan bij bepaalde vormen van
dementiële syndromen voorkomen, maar ook bij andere ziektebeelden. Zo kan een hersentumor of een
CVA oorzaak zijn van ontremd gedrag. Bij mensen met een dementieel beeld, waarbij met name de
frontaalkwab wordt aangetast kunnen ontremmingsverschijnselen ontstaan, zoals bij de ziekte van Pick.
Ook de aantasting van dieper gelegen hersengebieden (subcorticaal) kunnen aanleiding zijn tot
ontremming (Vink, 1994). Ook bepaalde psychiatrische beelden kunnen gepaard gaan met
ontremmingsverschijnselen. Zo kunnen manisch-depressieve patiënten in hun manische periode zeer
ontremd reageren. Ik zou me hier willen beperken tot het frontaalkwab - syndroom. De frontaalkwab, het
voorste gedeelte van de hersenen, speelt een belangrijke rol in het reguleren en controleren van emoties
en gedrag. Het zou ook de zetel zijn van onze persoonlijkheid. Met name de prefrontale gebieden bezitten
uitgebreide verbindingen naar alle overige delen van de hersenen en dat maakt hen van belang voor
arousel, en de integratie van de motoriek met aandacht, waarneming en geheugen (Lindeboom, 1990;
Scherder, 2001). Dit maakt de frontale kwab heel belangrijk in het menselijk functioneren. De gevolgen
van aantasting van de frontaal kwabben zijn dan ook ingrijpend. Met de nieuwe beeldvormende
technieken (MRI en SPECT) is het mogelijk geworden om frontale atrofie beter te diagnosticeren.
In tegenstelling tot Alzheimer-dementie begint het frontaalkwabsyndroom niet met cognitieve
stoornissen, maar met gedragsstoornissen, welke eerder aan een psychiatrisch beeld doen denken dan
aan een dementieel syndroom. De meest kenmerkende eigenschap van het frontaal kwab-syndroom is
stuurloosheid (Jonkers e.a.; , 1993; Meyer e.a. 1996). Marja Vink (1994) geeft een helder overzicht van de
gedragsveranderingen bij deze kleine groep ‘stuurloze’ demente mensen. Zij deelt de verschijnselen op in
vier clusters. In de eerste plaats zijn er beperkingen in het doelgericht handelen; de patiënt wordt
impulsief, chaotisch en stuurloos. Hij is snel af te leiden en lijkt dingen ondoordacht te doen. Ook in het
sociaal functioneren treden veranderingen op die doorgaans worden samengevat als ‘ decorumverlies’.
Het gevoel voor fatsoen gaat verloren. De patiënt kan overdreven joviaal worden of tactloos. Hij kan ook
sexueel ontremd gedrag vertonen. Ten derde verandert de stemming, en wel in de richting van euforie,
soms ook wel in een laconieke houding. Ook stemmingswisseling of labiliteit komt voor, alsook
agressieve ontremming. Tenslotte zien we bij ontremd gedrag ook een verminderd oordeelsvermogen.
Nogmaals, deze gedragsveranderingen staan meer én eerder op de voorgrond dan de cognitieve uitval.
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Meyer e.a. (1996) voegen hier nog twee kenmerken aan toe, namelijk een verminderde flexibiliteit,
waardoor starheid en dwangmatigheid ontstaan, én verminderd initiatief, welke zich kan uiten in
passiviteit en apathie. Hoe ziet de belevingswereld uit van mensen die lijden aan een frontaal kwabdementie? Hun gedrag wordt onberekenbaar, ook voor henzelf. Het impulsieve gedrag past vaak niet in
de sociale context van het moment. Ook op veranderde stemming heeft de patiënt geen greep. Met andere
woorden: op de veranderingen in de persoonlijkheid heeft de patiënt geen controle. Mensen met een
frontaal- kwab-syndroom lijden aan extreem controleverlies. Geen wonder dat hun gedrag ook
gekenmerkt wordt door dwangmatig gedrag. Zoals we eerder zagen heeft dwangmatig gedrag als functie
het bezweren van angst. De angst voor controleverlies wordt ondervangen door een haast pijnlijke orde
en regelmaat (Jonker, e.a., 1993).
De aanpak van ontremd gedrag is niet makkelijk. Een belevingsgerichte aanpak heeft in mijn ervaring
ook maar zeer beperkt effect. Het stellen van realistische, haalbare doelstellingen is dan ook van belang.
Aangezien stuurloosheid de meest typerende eigenschap is van het frontaal-kwab-syndroom, is de
basisstrategie van aanpak: ‘het overnemen van de regie’ (Meyer, e.a., 1996). Ik volg Marja Vink als zij stelt
dat bij ontremd gedrag een preventieve aanpak de beste is (Vink, 1994). Het is ook mijn ervaring dat
beïnvloeden van ontremd gedrag via onze reacties nà het optreden van het gedrag weinig zinvol is.
Corrigerende opmerkingen hebben weinig zin. Ook een gedragsmatige of zelfs een farmacologische
aanpak lijken niet echt goed te werken. Voorkomen dat ontremd gedrag optreedt door de regie over te
nemen lijkt het beste. In feite hebben we het dan over stimuluscontrole, dat wil zeggen, het scheppen van
een situatie waarin de uitlokkende stimuli die leiden tot ontremd gedrag, niet of zo weinig mogelijk
voorkomen. Uitlokkende stimuli moeten geneutraliseerd worden. Een vaste dagindeling en het zoveel
mogelijk vermijden van onverwachte gebeurtenissen is van belang, omdat dit een gevoel van stabiliteit en
veiligheid geeft. Niet-storende dwangmatige gedragingen worden niet gecorrigeerd. Immers,
dwangmatig gedrag is functioneel gericht op beheersbaar houden van angst, en het wegnemen van dit
gedrag kan alleen de angst vergroten. Ik zou zeker niet opteren voor het ‘doorbreken’ van het
dwangmatig gedrag, zoals Meyer e.a. (1996) suggereren. Bovendien kan het doorbreken van
dwangmatige patronen de impulsiviteit versterken, want impulsief gedrag kan uitgelokt worden door
afwijkingen in een gedragspatroon. De verminderde flexibiliteit maakt dat mensen met frontaal-kwabdementie veel belang hechten aan vaste patronen en structuren. Tenslotte wil ik opmerken dat ontremd
gedrag kan leiden tot gevoelens van machteloosheid bij de zorgverleners. Er valt niet veel te doen aan
ontremd gedrag en de preventieve aanpak is ook niet zo gemakkelijk. Met name het uitzoeken van wat
uitlokkende prikkels zijn is, in een prikkelrijke omgeving als een afdeling van een zorginstelling, niet
makkelijk. De grote valkuil bij ontremd gedrag is, dat de eigen frustraties van de zorgverlener op het
ontremd gedrag leiden tot een corrigerende aanpak en dat heeft weinig zin.
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In dit hoofdstuk zijn een aantal kleinere probleemgroepen bij elkaar gebracht, die ons dwingen om de
grenzen te verkennen van wat haalbaar is, in de uitvoering van belevingsgerichte begeleiding. Een
empathische zorgverlener is niet alleen volgend, geduldig en vol begrip. Hij kan ook duidelijk en sterk
zijn, én zo nodig confronterend of begrenzend. Hij verliest wel nooit de lijdende mens uit het oog, maar
zal tegelijkertijd zijn eigen grenzen bewaken en rekening houden met de grenzen van een
belevingsgerichte aanpak.

152

Hoofdstuk 10:
ACHTERDOCHT

10.1 Een hardnekkig probleem

Achterdocht bij dementerende mensen vormt een hardnekkig probleem. Achterdochtige demente
mensen kunnen zeer vasthoudend zijn in hun ideeën, ideeën over een realiteit die in hun aanvoelen
tégen hen is gericht. Steeds is er een vijandige wereld die hen iets wil aandoen. Ze lijken niet van deze
gedachten af te brengen te zijn; dagen, soms weken lang blijven ze obsessief vasthouden aan hun
verkeerde interpretaties van een situatie. Er zijn demente mensen die het idee hebben dat ze vergiftigd
worden, anderen dat hun geld gestolen is. Ik heb een dementerende vrouw meegemaakt die een
verzorgende ervan beschuldigde, dat ze een relatie had met haar echtgenoot. Als zorgverlener kan
men in een moeilijk parket komen te staan, als men ervan wordt beschuldigd geld gestolen te hebben,
of ‘s nachts geslagen te hebben, of als de dementerende mens je blijft beschuldigen dat je het op hem
gemunt hebt. Voor men het weet gaat men zichzelf verdedigen, ook ten opzichte van collega’s of van
de baas. Met de demente mens zelf komt men dan in een welles-nietes gesprek terecht, waarbij men
probeert hem te overtuigen van zijn ongelijk, maar waarbij hij zich alleen maar meer lijkt vast te bijten
in zijn standpunt, en dit zelfs met (verbale)agressie lijkt te willen verdedigen. Hij is niet van zijn
ongelijk te overtuigen, en hoe meer hij tegengesproken wordt, des te minder vertrouwen hij heeft in
het standpunt van de ander. Tegen zijn afwerende houding schieten we als zorgverlener vaak te kort.
Ondanks het feit dat we in een lastig parket terecht kunnen komen, mogen we achterdocht niet afdoen
als een stoornis in het denken, een stoornis die nu eenmaal onderdeel is van de verstandelijke
achteruitgang van dementerende mensen. Er bestaat geen relatie tussen de ernst van de achterdocht
en de mate van dement zijn. Bij gevorderd en ernstig demente mensen is de achterdocht niet ernstiger;
ze komt in deze fasen wel vaker voor. Achterdocht komt het meest tot uitdrukking in de fase van het
‘verdwaalde ik’, als de ervaring van controleverlies het sterkst is. Dementerende mensen die de greep
kwijt raken op hun leven, kunnen in de ontreddering van de achterdocht terecht komen. Ook al maakt
een achterdochtig mens het zorgverleners niet gemakkelijk, toch moeten we zijn achterdocht blijven
bezien vanuit zijn beleving. De ideeën van de achterdochtige demente mens zijn veeleer een
uitdrukking van een verstoord gevoelsleven (Cahn, 1992). Zijn achterdochtige denkbeelden zijn de
uitdrukking van sterke angstgevoelens. Iemand die achterdochtig is bouwt een heel waansysteem op,
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waarvoor hij telkens opnieuw de ‘bewijzen’ vindt. Hij lijkt in alles aanwijzingen te vinden voor zijn
eigen groot gelijk. Zelfs in de weerlegging van zijn ideeën ziet hij een bevestiging van zijn eigen
hardnekkige waarheid. Dit waansysteem is meestal heel logisch opgebouwd, én het is niet te
corrigeren. Achterdocht is daarom geen gemakkelijk probleem. Ten eerste is het niet gemakkelijk om
achterdocht of waanideeën te onderscheiden van een gezond wantrouwen of van een rigide
overtuiging. Achterdocht is een abnormaal groot gebrek aan vertrouwen (Verkaaik, 2001). Waar ligt
de grens tussen abnormaal en gezond wantrouwen? Waar ligt de grens tussen waan en werkelijkheid?
Het is niet altijd duidelijk of achterdocht reëel te noemen is of niet. Er kunnen twijfels bestaan over het
waarheidsgehalte van het verhaal, omdat achterdochtige mensen overdreven overtuigend kunnen
zijn. Omdat het waansysteem, ook bij demente mensen, soms nog logisch in elkaar kan zitten, moeten
we niet zozeer letten op de inhoud van het verhaal, maar meer op de manier waarop een demente
mens zich verdedigt. Met name het defensieve karakter van zijn opstelling verraadt de onderliggende
angst. Een achterdochtige demente mens kan zijn ideeën niet los laten. Het tweede probleem is, dat
het niet makkelijk is een goed evenwicht te vinden in de relatie met de demente mens. Gelooft men
hem niet dan stoot hij af; komt men emotioneel te dicht bij dan wordt hij ook wantrouwend. Bij
achterdochtige mensen is het een voortdurend zoeken naar het juiste evenwicht tussen afstand en
nabijheid. Tenslotte komt achterdocht ook tamelijk veel voor. De schattingen zijn, dat de prevalentie
van de paranoïde stoornis voor Nederland rond de 0,8 % ligt (een cijfer voor Vlaanderen is mij niet
bekend). Van de groep demente mensen zouden tussen de 25 tot 50 %, in min of meerdere mate,
achterdochtig zijn. Dit lijkt mij nogal pessimistisch. Robben (1992) spreekt van 17 à 19 %
achterdochtige demente mensen. Dit lijkt mij realistischer. In mijn eigen enquête komt achterdocht
niet voor in de ‘top-5’ van moeilijke probleemgedragingen, noch in de ‘top-5’ van veel voorkomende
probleemgedragingen. In elk geval komt achterdocht onder demente mensen regelmatig voor en
vraagt het veel diplomatie van de zorgverleners.

10.2 Een vijandige wereld.

Achterdocht kan verschillende vormen aannemen. Ze kan als inhoud hebben: achtervolgd worden,
benadeeld, vergiftigd of bestolen worden. Verkaaik (2001) geeft een ‘top-10’ van paranoïde vormen.
De tien meest voorkomende paranoïde gedachten zijn: ze bestelen me; ze willen me weg hebben; ze
controleren wat ik doe; ze hebben het op me gemunt; ze pesten me het huis uit; ik word afgeluisterd;
ze bespioneren me; hij/zij houdt het met een ander; ze vergiftigen me; hij/zij is verliefd op me.
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De achterdochtige mens is ervan overtuigd dat zijn ideeën kloppen; hij is er moeilijk van af te brengen,
ook als hij op tegenstrijdigheden of op de onmogelijkheid van zijn ideeën gewezen wordt. Versonnen
en Godderis (1992) wijzen erop dat niet zozeer de onmogelijke inhoud van een waangedachte alle
aandacht moet krijgen, maar veeleer de fundamentele verstoring van de relatie met de omgeving. Zij
wijzen er ook op, evenals Cahn (1994), dat een achterdochtige demente mens leeft met een heimelijk
gevoel van voortdurend dreigend gevaar. Achterdocht is verbonden met de gespannen verwachting
van onheil. Ze heeft dus een relationeel en een emotioneel aspect.

Het relationele aspect.
Doordat achterdochtige mensen moeilijk te corrigeren zijn in hun denkbeelden, raakt de relatie met
hun omgeving ernstig verstoord. Het lijkt soms wel of achterdochtige demente mensen conflicten
opzoeken; telkens opnieuw raken zij met iemand in de clinch, die door hen vals beschuldigd wordt.
Ze worden moeilijk bereikbaar, omdat de communicatie met hen altijd vaak verstoord wordt door
beschuldigingen en verwijten. Het wordt heel moeilijk om met hen een relatie aan te knopen. Telkens
weer verzieken hun obsessieve en moeilijk beïnvloedbare gedachten de sfeer. Het lijkt wel alsof
achterdochtige mensen er willens en wetens op uit zijn om afstand te scheppen, om te kwetsen, om af
te wijzen of af te stoten. Het kan zijn dat men als hulpverlener het gevoel heeft even iets dichterbij
gekomen te zijn, en dan plotseling is daar weer die hardnekkige muur. Achterdochtige mensen
houden afstand omdat ze bang zijn voor nabijheid. Het wordt moeilijk om een relatie met hen aan te
gaan, want telkens als men denkt dat men de demente mens heeft kunnen overtuigen, of dat hij door
jouw toedoen even zijn achterdocht kan laten varen, dan zijn daar plotseling die beschuldigingen
weer. Het wordt heel moeilijk om iets voor achterdochtige demente mensen te kunnen betekenen. Ze
trekken een muur rond zich op: een muur die bestaat uit denkbeelden waarvan zij zelf sterk overtuigd
zijn, die oncorrigeerbaar lijken, maar die onmogelijk van inhoud zijn. Uiteindelijk blijven
achterdochtige demente mensen alleen staan in hun denkbeelden, terwijl men tegelijkertijd kan
aanvoelen dat er een grote nood in hen leeft.
Bij achterdochtige demente mensen wordt deze emotionele nood, deze kwetsbaarheid omgezet in een
vijandigheid tegenover de omgeving, waardoor de relatie met anderen ernstig verstoord wordt.
Daarmee zijn we bij een belangrijk aspect van achterdocht gekomen: niet de inhoud van de
hardnekkige denkbeelden is belangrijk, maar de verstoorde relatie. Een achterdochtige dementerende
mens kan niet meer in relatie staan tot anderen, omdat hij deze anderen niet durft te vertrouwen. Het
zijn immers dieven, verkrachters, bedriegers, enzovoort. Achterdochtige demente mensen staan
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wantrouwend ten opzichte van hun omgeving, waarvan zij denken het slachtoffer te zijn of te worden
als ze zich er niet tegen verdedigen. Dit verklaart de heftigheid waarmee ze hun standpunten
verdedigen: er zal hen iets ernstigs overkomen als ze niet goed opletten. Achterdochtige mensen zijn
dan ook heel alert. Ze zijn voortdurend op hun hoede, geducht voor wat er hen kan overkomen; ze
kennen geen rust en moeten steeds uitkijken. Naast deze ‘muur van achterdochtige denkbeelden’
waar men als zorgverlener tegen op kan lopen, kan men ook nog eens besmeurd worden met al het
vuil van de wereld. Achterdocht draait altijd uit op beschuldigen. Achterdochtige mensen duwen dus
anderen van zich weg en trekken een muur van verdediging op.

Het emotionele aspect.
Achterdochtige mensen hebben hun achterdocht nodig. Achterdocht verraadt dat de betrokkene zich
machteloos voelt, dat er sterkere machten zijn waartegen hij zich niet kan verzetten, waaraan hij
overgeleverd is. Achterdochtige demente mensen hebben het gevoel niet bij machte te zijn iets aan de
situatie te kunnen veranderen. Daarom zoeken zij hulp bij anderen, maar vooral zoeken zij
rechtvaardiging voor hun positie. In achterdocht schuilt altijd een stuk wanhoop. De achterdochtige
mens leeft in een wereld van angst (Cahn, 1992;1994). Achterdocht kan optreden in die situaties
waarin de betrokkene het gevoel heeft deze situaties niet de baas te kunnen. Wanneer demente
mensen het gevoel hebben de greep kwijt te raken over een situatie, de controle erover te verliezen,
dan kan de achterdocht de kop opsteken. Herkennen we hier niet vooral de fase van het ‘verdwaalde
ik’? De basis van achterdocht is angst. Immers, achterdochtige mensen leven met een ernstig gevoel
van bedreigd te zijn, in gevaar te verkeren, omringd te zijn door vijanden. Het is deze angst die leidt
tot een breuk met de omgeving. Achterdochtige demente mensen zijn angstige mensen, die de greep
kwijt raken over situaties en gebeurtenissen, waardoor ze zich bedreigd voelen. Ze raken de pedalen
kwijt en zijn koortsachtig op zoek naar een houvast die ze vinden in een psychologisch mechanisme
dat projectie heet: de eigen onlustgevoelens worden toegeschreven aan anderen (Cahn,1992). Projectie
is een psychologisch mechanisme dat mensen kunnen hanteren in situaties die zoveel angst opleveren,
dat deze angst weggewerkt moet worden door deze buiten zichzelf te leggen. Projectie wil zeggen, het
toekennen van niet aanvaardbare aspecten van onszelf aan anderen. Vertaald naar achterdocht komt
het hier op neer: de eigen angst en machteloosheid wordt buiten zichzelf geplaatst. ‘Ik ben bang’
wordt omgezet in: ‘zij zijn gevaarlijk’. De angst en de machteloosheid die van binnen leeft wordt
omgezet in een angst die van buitenaf komt; een angst die komt van de vijandige wereld. Met andere
woorden: de hardnekkige ideeën die achterdochtige demente mensen over hun omgeving hebben,
vormen een afspiegeling van hun eigen angstgevoelens. Omdat deze angst niet toegelaten kan worden
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wordt ze geprojecteerd op anderen. De omgeving is volgens achterdochtige mensen vijandig en
bedreigend, terwijl in wezen zij in zichzelf angst ervaren. Zo wordt de eigenwaarde veilig gesteld. De
demente mens heeft het gevoel niets aan de situatie te kunnen doen, want de oorzaak ligt niet bij
hemzelf, maar bij die vijandige wereld. Het noodlot heeft toegeslagen (Verkaaik, 2001).
Zo bezien is het niet verwonderlijk dat heel wat demente mensen achterdochtig zijn. Immers, angst is
het basisgevoel van dementerende mensen, en achterdocht is één van de manieren van omgaan met
deze angst. De vraag waarom dan niet alle dementerende mensen achterdochtig worden is moeilijk te
beantwoorden, maar volgens mij moeten we het antwoord zoeken in hun levensgeschiedenis. Ik kom
daar later nog op terug. In elk geval mag duidelijk zijn dat vooral in de fase van het ‘verdwaalde ik’,
als dementerende mensen de controle kwijt raken over hun situatie en over hun eigen leven, én als
hun identiteit steeds meer onder druk komt te staan, de achterdocht grote vormen kan aannemen.
Immers toenemend autonomie - én identiteitsverlies leiden tot groeiende angst, en daarmee ook tot
een toenemende kans op achterdocht.
Samengevat: alhoewel in achterdocht de hardnekkige en foute denkbeelden op de voorgrond staan,
moeten we als zorgverlener kijken naar de achterliggende beleving, namelijk, het heimelijke gevoel
van een dreigende verandering van de omgeving of van de eigen persoon. Achter de achterdocht gaat
de ontreddering schuil. Het verdergaand autonomie - en identiteitsverlies ondermijnt de continuïteit
in het leven en slaat alle houvast weg. Het maakt demente mensen kwetsbaar. Achterdocht is een
uitdrukking van deze groeiende kwetsbaarheid. Achterdochtige demente mensen zijn angstige
mensen, die echter hun angst niet kunnen toelaten, maar toeschrijven aan een vijandige omgeving.
Hun denkbeelden over die omgeving zijn moeilijk te corrigeren en onmogelijk van inhoud. Deze
inhoud is niet belangrijk, maar wel de verstoorde relatie met de omgeving, waarbij deze gekenmerkt
wordt door een groeiend wantrouwen.

10. 3). De achtergrond.

Het is niet eenvoudig een verklaring te vinden voor achterdochtig dement gedrag. Er is meestal
sprake van een aantal factoren die op elkaar inwerken. Zoals met alle probleemgedragingen is er niet
één factor aan te wijzen die alleen achterdocht doet ontstaan. Alle probleemgedrag, dus ook
achterdocht, heeft een multifunctionele basis. In de meeste opvattingen over het ontstaan van
achterdocht wordt er uitgegaan van een samenspel tussen persoonlijke kwetsbaarheid (op basis van
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erfelijke aanleg, levensloop en persoonlijkheid) én stressoren in het hier-en-nu, die de emotionele
draagkracht te boven gaan. Zo kan er een onderscheid gemaakt worden tussen predisponerende,
faciliterende en luxerende factoren (Versonnen en Godderis, 1992).
Predisponerende factoren hebben te maken met de voorgeschiedenis van de demente mens. Het gaat
daarbij om een eventuele ‘aanleg’ of om ingeslepen kwetsbaarheden vanuit de persoonlijke
levensgeschiedenis. Binnen belevingsgerichte begeleiding wordt veel waarde gehecht aan persoonlijke
ervaringen in de levensloop van de dementerende mens. Welke factoren uit de geschiedenis van de
demente mens kunnen een rol spelen in zijn achterdochtig gedrag? De vraag die hierbij opkomt is:
hebben wij eigenlijk allemaal geen stukje achterdocht in onszelf? Zijn er geen situaties waarin we
onszelf betrappen op een achterdochtige, wantrouwende instelling? Waar ligt de grens tussen
gezonde argwaan, wantrouwend zijn, én ziekelijke achterdocht? Eén ding is zeker, bij ziekelijke
achterdocht is er een denkbeeld dat het hele leven overheerst en waardoor een normaal leven niet
mogelijk is. Hoe komen wij aan wantrouwen? Daarvoor moeten we ver terug in de tijd, namelijk naar
de fase waarin we afhankelijk waren van anderen, naar onze babytijd. De levenslooppsycholoog
Erikson beschrijft deze fase in termen van een innerlijk conflict dat zich situeert tussen de polen
‘vertrouwen’ en ‘wantrouwen’. Als baby zijn we voor onze overleving, in emotionele en fysieke zin,
aangewezen op anderen, met name onze ouders, en in ons eerste levensjaar is dit vooral onze moeder.
Als we onze behoeften kenbaar maken en deze worden gehoord en op tijd vervuld, dan bouwen we
vertrouwen op. Dit is niet alleen vertrouwen in de ander die goed voor ons zorgt, maar ook
vertrouwen in onszelf, want onze signalen blijken goede signalen te zijn, die weergeven wat we in
onszelf ervaren (Stroecken 2000; 2001). Als wij op deze manier voldoende geborgenheid, warmte,
bescherming en veiligheid ervaren zullen we met vertrouwen in het leven staan; als we daarentegen
onvoldoende vervulling ervaren van primaire emotionele en fysiologische behoeften, dan zullen we in
min of meerdere mate wantrouwend het leven tegemoet treden. Daardoor kunnen we stellen dat
wantrouwende mensen in het algemeen, of achterdochtige demente mensen in het bijzonder, in min
of meerdere mate dit vertrouwen in hun leven gemist hebben. Bij zeer extreem paranoïde personen,
dit zijn mensen waarbij het leven volledig gedomineerd wordt door een waandenkbeeld, worden
vaak de volgende kenmerken uit hun levensgeschiedenis gehaald: ze voelen zich sterk gefrustreerd,
hebben de neiging hun persoonlijkheid te verdedigen tegen verwerpelijk neigingen in zichzelf; ze
hebben sterke gevoelens van schuld en onzekerheid, ze hebben een sterke behoefte aan waardering en
erkenning en willen aan alles een zekere eer behalen, ze stammen vaak uit zeer strenge gezinnen,
waarin ze als kind veelal ongewenst waren, ze hebben traumatische levenservaringen meegemaakt
die van grote invloed zijn geweest op hun verdere leven.
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Kunnen we van het extreme iets leren over het ‘gewone’? Er bestaat een geleidelijke overgang van
normaal naar abnormaal; er zijn graduele en geen fundamentele verschillen tussen normaal en
abnormaal denken, voelen en handelen. Vertaald naar achterdocht betekent dit, dat achterdochtige
mensen ook in min of meerdere mate diezelfde kenmerken bezitten. Ook zij kunnen zich sterk
gefrustreerd

voelen,

bijvoorbeeld

door

de

machteloosheid

en

de

radeloosheid

die

het

dementeringsproces oproepen; ook zij hebben de neiging om emotionele aspecten van zichzelf te
verwerpen, namelijk hun eigen angst en onzekerheid, die ze als zwakheid ervaren, en die ze omzetten
in een vijandigheid tegenover de boosaardige omgeving; ook zij kunnen sterke schuldgevoelens
hebben, die ze echter buiten zichzelf plaatsen door hun eigen falen en tekort-schieten toe te schrijven
aan anderen; ook zij hebben eigenlijk een sterke behoefte aan waardering en erkenning, welke ze
echter niet durven toe te laten uit angst om afgewezen te worden. Ik heb er geen onderzoek naar
gedaan en er ook geen onderzoek over gevonden, maar misschien kunnen we maar beter voorbereid
zijn, als we te maken krijgen met dementerende mensen die uit strenge gezinnen stammen, die als
kind ongewenst zijn geweest, en die een belaste levensgeschiedenis meedragen.
Naast de ervaringen uit de kindertijd is er nog een belangrijk thema uit de levensgeschiedenis dat een
rol speelt in de ontstaansgeschiedenis van achterdocht, en dat thema is: de ervaring van verlies. Heel
wat (demente) mensen hebben in hun leven ernstige verlieservaringen meegemaakt. Hun ouders zijn
meestal al gestorven, vaak ook hun partner; het kan ook voorkomen dat één of meerdere kinderen
reeds gestorven zijn, door kindersterfte, of meer in het recente verleden. Hoe vaak hoort men niet dat
een demente persoon achterdochtig werd na het overlijden van de partner. Verlies kan ook iets anders
inhouden dan het verlies van een geliefde. Het kan ook het verlies van hoop betekenen, of het verlies
van zelfstandigheid, of het verlies van zelfwaardering. Hoe komt het dan dat verlieservaringen tot
achterdocht kunnen leiden? Naast verdriet om het gemis en het verlangen naar de overledene, zit in
verlies ook altijd een element van ‘zich in de steek gelaten voelen’. Ook al weet de rouwende dat de
overledene er niet voor gekozen heeft om te sterven, er ook niets aan kon doen, toch blijft er een
gevoel hangen van ‘jij laat mij in de steek, jij laat mij aan mijn lot over’. Dit gevoel van in de steek
gelaten worden leidt dan tot wantrouwen en zelfs tot achterdocht. Op een onbewust niveau komt de
volgende redenering tot stand: ‘Nu dacht ik dat ik iemand had die ik écht kon vertrouwen, nu dacht
ik dat ik écht op hem/haar kon rekenen en nu laat hij/zij mij toch in de steek’. Het gevoel van in de
steek gelaten worden zet zich om in: ‘Je kunt op niemand rekenen, je kunt niet echt op iemand
vertrouwen, eens laten ze je toch aan je lot over’. Het verlies maakt een zeker wantrouwen wakker.
Als dit wantrouwen valt op een oude bodem van wantrouwen, dan zal dit zeker leiden tot
achterdocht. Met andere woorden: als demente mensen in hun kindertijd meer wantrouwen dan
vertrouwen hebben mee gekregen, én als demente mensen een actueel verlies doormaken, dan ligt de
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achterdocht op de loer. Samengevat: als we te maken krijgen met demente mensen, die in hun leven
veel en/of ernstig verlies hebben meegemaakt, dan vormen zij zeker een risicogroep voor
wantrouwen, ongezonde argwaan of achterdocht. Ook dementerende mensen die een zeer belaste
kindertijd hebben gehad, waarin zij emotioneel tekort gekomen zijn, vormen een kwetsbare groep
voor achterdocht.
Bij faciliterende faktoren gaat het om factoren die niet strik persoonsgebonden zijn, maar die in de
voorbereiding van de ontwikkeling van achterdocht een rol spelen. Het gaat om factoren die de
draagkracht van de betrokkene ernstig hebben aangetast, vóór het uitbreken van de achterdocht. Als
we vertrekken vanuit een situatie waarbij de demente mens is opgenomen in een zorginstelling, dan
gaat aan de opname van achterdochtige demente mensen veelal een geschiedenis van vereenzaming
vooraf. Achterdochtige mensen hebben vaak al lange tijd in een sociaal isolement geleefd (Cahn, 1994;
Verkaaik, 2001). Daarbij blijft dan onduidelijk wat de kip is en wat het ei. Zijn ze door hun achterdocht
geïsoleerd geraakt of zijn ze achterdochtig geworden door hun isolement? Zeker is, dat sociaal
isolement tot achterdocht kan leiden en de achterdocht ook weer kan versterken. Dit houdt in dat als
een demente mens, die lange tijd vereenzaamd is, wordt opgenomen in een instelling, zorgverleners
beducht moeten zijn op de ontwikkeling van achterdocht. Ook alleenwonenden vormen een
risicogroep. Zintuigstoornissen kunnen ook tot achterdocht leiden en de achterdocht ook weer
versterken. Vooral demente mensen die slecht horen, maar ook demente mensen die op latere leeftijd
slechtziend geworden zijn, kunnen achterdochtig worden. Doofheid leidt tot sociaal isolement en dat
leidt op zich weer tot achterdocht. Dus, bewoners met zintuigstoornissen, vooral doofheid, maar ook
slechtziendheid, vormen een risicogroep voor achterdocht Achterdochtige demente mensen hebben
veelal geen psychiatrische voorgeschiedenis; dat wil zeggen dat zij deze achterdocht veelal pas op
latere leeftijd ontwikkelen, en dat zij daarvoor geen opvallende psychische stoornissen hebben
vertoond. Het lijkt er veel meer op dat met het ouder worden de lasten van het leven zo zwaar zijn
gaan doorwegen dat emotionele problemen ontstaan. De confrontatie met het dementeringsproces, en
zijn gevolgen op emotioneel vlak, kan de druppel zijn die de emmer doet overlopen. De groeiende
angst van dementerende mensen kan bij sommigen van hen tot achterdocht leiden.
Luxerende factoren zijn die factoren die de achterdocht hebben uitgelokt, die tot het acute ontstaan
van het achterdochtig gedrag hebben geleid. Ze vormen de ‘trigger’ die is overgegaan, waardoor
demente mensen achterdochtig worden. Uiteindelijk zijn er altijd factoren die de achterdocht doen
uitbreken. Ik heb al aangegeven dat dementerende mensen, die in de fase van het ‘verdwaalde ik’
verkeren, zeker een risicogroep vormen voor achterdocht. Ze raken steeds meer de greep kwijt op hun
leven, raken langzaam maar zeker hun houvast kwijt; ze verliezen de controle over hun leven. Door
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hun verstandelijke aftakeling begrijpen zij veel situaties niet meer, en dat kan achterdocht in de hand
werken; door het controleverlies groeit de angst en daarmee het risico op achterdocht. Concrete,
verkeerd begrepen situaties of gebeurtenissen kunnen aanleiding worden tot achterdocht; vooral
situaties waarin de demente mens zich machteloos heeft gevoeld, situaties waarin hij zich verkeerd
begrepen heeft gevoeld, situaties die veel verandering inhouden, situaties die veel stress met zich
meebrengen, of situaties die tot angst geleid hebben.

10.4 De aanpak: herstellen van de relatie.

Als achterdocht primair opgevat moet worden als een verstoorde relatie met de omgeving, op grond
van angst die op deze omgeving wordt geprojecteerd, dan lijkt de logische eerste stap te zijn: het
herstellen van die relatie. Maar hoe wint men het vertrouwen van iemand die wantrouwend is? De
inhoud van de achterdocht is een vaste overtuiging die bij dementerende mensen leeft, maar die
onmogelijk is. Het gaat dus om een verkeerde interpretatie van de werkelijkheid; de werkelijkheid
wordt zo vervormd dat ze past in het beeld dat de demente mens van zijn omgeving heeft, namelijk,
niemand is te vertrouwen: ze bestelen je, ze vergiftigen je, ze benadelen je of ze hebben het op je
gemunt. Alles in de werkelijkheid wordt op zichzelf betrokken en wordt vervormd naar het eigen
innerlijke referentiekader, dat als absolute waarheid wordt aangenomen. Daarom heeft het geen zin
om discussies op inhoudsniveau te voeren. Dit worden welles-nietes-gesprekken die uiteindelijk
alleen maar tot een versterking van de achterdocht leiden. Immers, op het moment dat de
achterdochtige demente mens zich onbegrepen voelt, zal dit op de bodem vallen van: ‘zie je wel,
iedereen is tegen mij’, en dit versterkt zijn denkbeelden over de slechte wereld waarvan hij slachtoffer
is.
Als we er niet ‘tegen-in’ moeten gaan, moeten we dan ‘mee-gaan’? Dat ook weer niet, althans niet op
inhoudsniveau, want dat zou betekenen dat we de achterdochtige demente mens gaan bevestigen in
zijn denkbeelden. Daardoor zouden we deze denkbeelden alleen maar versterken: ‘zie je wel, die geeft
mij ook gelijk, ze willen mij hier écht vergiftigen’. Bovendien loopt men het risico in de denkbeelden
van de achterdochtige demente mens meegesleurd te worden. Ten aanzien van de inhoud van de
achterdocht nemen we een houding aan van ‘welwillende neutraliteit’(Cahn, 1994). Dit houdt in dat
we aandacht en begrip tonen voor het feit dat de achterdochtige demente mens het moeilijk heeft,
zonder dat we op die concrete moeilijkheden ingaan. We tonen belangstelling zonder partij te kiezen.
Goed luisteren zonder tegen te spreken is belangrijk en niet in de val lopen van de welles-nietes-
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gesprekken. Het is van belang om een achterdochtige demente mens het gevoel te geven dat hij
serieus genomen wordt. Probeer niet te overtuigen, maar probeer ter wille te zijn. Deze opstelling van
welwillende neutraliteit heeft tot doel: vertrouwen te winnen, en zo een gevoel van veiligheid te
herstellen.
In de begeleiding van achterdochtige demente mensen is het van belang een evenwicht te vinden
tussen afstand en nabijheid. Nabijheid is noodzakelijk om vertrouwen te winnen; afstand is nodig om
uit de valse denkbeelden te blijven. In de belevingsgerichte begeleiding van achterdocht wordt vooral
meegegaan in de beleving, en basis van deze beleving is angst. We proberen het vertrouwen te
winnen door begrip te tonen voor de onderliggende angst. We gaan als zorgverleners de
onderliggende angst benoemen, er op een voorzichtige manier woorden aan geven. We moeten ons
daarbij wel realiseren dat de achterdochtige mens deze angst voor zichzelf probeert te bezweren, door
een reële bedreiging vanuit de omgeving te zien. Het vraagt dus tijd om het vertrouwen te winnen en
het vraagt geduld om het moment te vinden waarop de angst benoemd kan worden. Achterdochtige
demente mensen zullen hun vertrouwen niet zomaar geven; daarvoor is er vaak al te veel gebeurd in
hun leven dat hun vertrouwen geschonden heeft. Daarom zullen achterdochtige dementerende
mensen ook altijd uitproberen of de ander wel écht te vertrouwen is. Als er een eerste opening is
gevonden in de verdedigingsmuur van de achterdochtige mens, dan zal deze eerst meer garanties van
ons willen of we toch wel écht te vertrouwen zijn. Hij zal ons gaan uitproberen en ons toetsen op onze
betrouwbaarheid: ‘jij zegt mij te begrijpen, jij zegt mij te willen helpen, maar is dat wel écht zo, kan ik
echt op jou rekenen, of ben jij net als al die anderen die tegen mij zijn?’. In deze zin heeft achterdocht
ook altijd te maken met grenzen, en wel in twee betekenissen. Achterdochtige demente mensen
hebben het moeilijk met het bewaken van hun eigen grenzen én ze zullen de grenzen van
zorgverleners onder druk zetten. Achterdochtige mensen hebben zwakke grenzen, die ze daarom met
alle macht moeten verdedigen tegen indringers zoals dieven, verkrachters, vergiftigers, en dergelijken.
De hardnekkigheid van hun gedachten duidt ook op de onderliggende angst. Door hun zwakke
grenzen zijn ze bang overspoeld te geraken door onhanteerbare emoties en zo de controle kwijt te
raken. Vandaar dat ze ‘in hun hoofd’ gaan zitten. Het is een poging om niet te voelen. Dit houdt in dat
het bevorderen van controle over hun eigen leven ook een belangrijke strategie is in de begeleiding.
Dit kan onder andere gebeuren door zelfredzaamheid te handhaven, door duidelijke uitleg te geven,
door beslissingen bespreekbaar te maken, door keuzen te bevorderen en te respecteren, door aandacht
te hebben voor territoriumgedrag, door rituelen in te bouwen in (zorg)situaties.
Ik heb eerder aangegeven dat voor demente mensen ‘containment’ of het bieden van houvast van
essentieel belang is om angst hanteerbaar en draaglijk te houden. Dit geldt ook voor achterdochtige
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demente mensen. Willen we hun vertrouwen winnen dan moeten we als zorgverleners sterk in onze
schoenen staan. Achterdochtige mensen zullen grenzen uitproberen; ze zullen proberen ons in hun
kamp te krijgen. Ze zullen ons begrip niet zomaar accepteren, maar door aantrekken en afstoten
toetsen of we wel écht te vertrouwen zijn. Dit vraagt om sterkte: de zorgverlener moet goed weten
waar hij staat in de wereld van de achterdochtige demente mens, namelijk aan de zijlijn, niet in het
veld, maar wel als een begripvolle supporter. Emotionele steun is van grote betekenis. Dit kan
gerealiseerd worden door onder andere: begrip te tonen, geduld en kalmte te bewaren, aanwezig en
betrokken te zijn in moeilijke momenten, door veilige grenzen te bieden, door zich aan afspraken te
houden, door geen toezeggingen te doen die niet waar te maken zijn, door duidelijk te communiceren
en geen mist te creëren.
Samenvattend kunnen we stellen dat, aangezien achterdocht een verstoorde vertrouwensrelatie is met
de omgeving, we vertrouwen moeten zien te winnen en dit door veiligheid te bieden. In een
‘vijandige’ wereld kunnen achterdochtige demente mensen zich niet veilig voelen. We moeten alles
doen om, met name ‘verdwaalde’ demente mensen, controle te laten houden over hun leven. Als ze de
greep kwijt raken zoeken ze naar houvast. We mogen hun houvast niet afpakken, maar zelf houvast
aanbieden. We moeten proberen meer structuur aan te brengen in een wereld die voor hen heel
chaotisch wordt. Veilige grenzen zijn ook heel belangrijk. Vertrouwen winnen heeft dus alles te
maken met veiligheid bieden, en dat geldt niet uitsluitend in die situaties waarin de demente mens
achterdochtig is.
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Hoofdstuk 11:
PLUKKEN, SMEREN EN ZUIGEN

11.1 Een kindertijd in beeld.

Naarmate het dementeringsproces vordert lijkt de demente mens steeds meer in een eigen wereld te
leven, waarbij die wereld steeds minder een 'gedeelde’ wereld is. Dit wordt de fase van het 'verzonken
ik' genoemd. In deze fase ervaart de dementerende mens vooral isolement. Het in zichzelf opgesloten
zitten is een vorm van isolement, waarbij hij afgesloten geraakt van zichzelf en van de omgeving. De
beleving van tijd en ruimte is er niet meer. De zelfherkenning is weggevallen en de zelfervaring zeer
beperkt geworden. Het eigen lichaam wordt slechts fragmentarisch beleefd. Deze demente mens
‘weet’ niets meer van zichzelf, dit wil zeggen: hij kan zichzelf niet meer ervaren als samenhangend en
continuerend persoon. De autonomie is volledig weggevallen. Af en toe doet hij nog vage indrukken
op over zichzelf, maar door zijn verdergaand identiteitsverlies raakt hij steeds verder vervreemd van
zichzelf. Ook de taal verliest zijn betekenis, waardoor niet alleen het contact met de omgeving wordt
bemoeilijkt, maar waardoor innerlijke gevoelstoestanden minder en minder tot bewustzijn kunnen
komen en betekenis kunnen krijgen. Daarnaast neemt ook het sociale contact steeds meer af. De
dialogen van de ernstig demente mensen zijn niet meer gericht op contact met de buitenwereld, maar
zijn nog uitsluitend een uitdrukking van een eigen, ongrijpbare innerlijke wereld. De buitenwereld
verdwijnt steeds meer voor de dementerende mens en wordt vervangen door een innerlijke wereld
van vage, fragmentarische indrukken en herbelevingen. De ‘verzonken’ demente mens lijkt meer en
meer 'naar binnen' te gaan leven.
De ernstig demente mens ervaart op een primitieve wijze, waarbij de zintuiglijke en motorische
indrukken nog slechts verwerkt kunnen worden tot een vaag besef van zichzelf en de wereld. De
beleving in dit stadium kan, in navolging van Sullivan, beschreven worden als de prototaxische
ervaringswijze (Chapman en Chapman, 1980). Dit is een ervaringswijze waarin er geen besef van tijd
en van ruimte bestaat, waarin er geen ervaring is van zichzelf als te onderscheiden van de omgeving.
Het is een ervaringswijze waarin er geen besef bestaat van verbondenheid met dingen of met mensen;
niets heeft nog een duidelijke afscheiding of een duidelijk verband. In deze bestaanswijze worden
lichamelijke sensaties noch op enige manier verbonden met een gevoel, noch worden ze
gesymboliseerd. Gescheiden ervaringen worden niet als zodanig beleefd. Alles wat op hen afkomt is
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vaag en ogenschijnlijk zonder patroon. Daarmee wordt het eindstadium van het dementeringsproces
gekenmerkt door een volledig isolement, waarbij dat isolement wordt opgevat als het ontbreken van
een gesymboliseerde wisselwerking met zichzelf en met de omgeving.
Vanuit de omkeringsthesis of het proces van retrogenese wordt gesteld dat dementerende mensen
steeds meer én steeds verder in het verleden gaan leven. Als deze veronderstelling juist is, dan roept
deze de vraag op, hoever demente mensen terug kunnen gaan in hun verleden. Tot in hun volwassen
leven, tot aan hun lagere schoolperiode, tot de eerste min of meer bewuste ervaringen op twee à
driejarige leeftijd, of zelfs nog verder terug namelijk tot hun geboorte of daarvoor? Expliciete
geheugenbeelden uit het episodisch geheugen dateren veelal van ná het tweede of derde levensjaar.
Ervaringen uit het prenatale leven en uit de babytijd zijn veeleer opgeslagen in het impliciete
geheugen. Demente mensen kunnen mijns inziens terug gaan tot daar waar de menselijke ervaring of
het menselijk bewustzijn begint. Recente ontwikkelingen binnen de prenatale psychologie hebben
aanwijzingen gevonden dat het menselijk bewustzijn begint bij de conceptie (Verdult, 1998; 1999;
Verdult en Stroecken, 2002). Dit houdt in dat demente mensen, en ik denk daarbij speciaal aan zeer
ernstig demente mensen uit de fase van het ‘verzonken ik’, wel eens zeer ver in hun verleden
teruggekeerd kunnen zijn, zelfs naar hun prenatale periode (Verdult, 1997). Het prenataal leven is ook
te beschrijven als een prototaxische bestaanswijze. Als we spreken over demente mensen in foetale
houdingen, dan moeten we misschien ook durven spreken over de herbeleving van prenatale
ervaringen. Door het creëren van een ‘symbolische’ baarmoeder kunnen we deze zeer ernstig
verzonken mensen misschien toch nog veiligheid bieden. Hoveling (1995) heeft dit de fase van
zintuiglijk bestaan genoemd, waarbij deze demente mensen waarschijnlijk terecht komen in een
toestand van zintuiglijke waarneming. Deze toestand lijkt mij overeenkomsten te vertonen met ons
prenatale bestaan. In deze levensfase hebben we onszelf en de wereld om ons heen ervaren via ons
lichaam en via onze waarneming. Zo hebben we de eerste beelden gevormd over onszelf en de
wereld. Deze ervaringen zijn vastgelegd in impliciete relationele patronen, zoals Stern (1998) dit
noemt. Dit waren heel rudimentaire, primitieve ervaringen, welke een diepe basis hebben nagelaten in
de vorm van ‘imprints’ (Verny, 1981; 1996).
In elk geval komt in het dementeringsproces de kindertijd steeds meer in beeld (Verdult, 1993; 1997).
De gedragingen die in dit hoofdstuk besproken worden, - plukken, smeren en zuigen -, verwijzen,
volgens mij, naar die kindertijd. De betekenis van deze gedragingen worden ontleend aan de
levenslooptheorie van Erikson. In de volgende paragrafen zal ik gebruik maken van de beschrijvingen
door Vossen (1976), Andriessen (1984), Bradshaw (1992) en Stroecken (2001) van de levenslooptheorie
van Erikson. Het plukken van demente mensen associeer ik met Erikson’s fase van initiatief versus
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schuld. Het smeren wil ik in verband brengen met de herbeleving van de fase van autonomie versus
twijfel/schaamte. Het zuigen verwijst, mijns inziens, naar de orale fase van vertrouwen versus
wantrouwen, én naar de prenatale fase van bevestiging versus bedreiging van het bestaan. Dit laatste
thema is mijn toevoeging aan Erikson’s theorie. Erikson kon nog niet op de hoogte zijn van de recente
bevindingen op het gebied van de prenatale ontwikkeling. Nu is bekend dat er een prenatale psychè
bestaat en dat het prenatale kind dus ook een eigen belevingswereld heeft (Verdult, 1998; 1999). Ik zal
dit verder uitwerken in de volgende paragrafen.

11.2 Plukken.

Soms kunnen dementerende mensen eindeloos lang bezig zijn met dezelfde bewegingen. Ze plukken
aan hun haren of aan het tafelkleed dat voor hen ligt. Ze frunniken aan hun kleding; uren aan een stuk
gaan de handen over de zomen van de jurk, of draaien de vingers aan een knoopje. De ogen kunnen
daarbij gesloten zijn. Ze lijken helemaal opgenomen te zijn door deze bewegingsactiviteit. Deze
vormen van repeterende bewegingen zijn kenmerkend zijn voor de motorische fase van het
‘verzonken ik’. Er zijn nog andere repeterende patronen, zoals zichzelf wiegen, handen klappen, in de
eigen handen bijten of op het eigen lichaam slaan. In deze psychomotore fase, zoals Hoveling (1995)
het noemt, is een dementerende mens niet meer in staat om emoties onder woorden te brengen. Hij
voelt zijn emotionele pijn nog wel, maar deze lijkt eerder herleid te worden tot steeds terugkerende
bewegingen. Demente mensen in deze fase zijn steeds meer in zichzelf gekeerd, moeilijker
toegankelijk. Ze moeten zich steeds meer afsluiten voor prikkels van buiten af, omdat in hun hersenen
steeds meer verbindingen verbroken worden. De mogelijkheden om nog contact te maken met de
omgeving, en dit vanuit zichzelf, zijn minimaal aan het worden. Daarmee verkeren deze mensen in
een existentieel dilemma: enerzijds ervaren zij een blijvende behoefte aan menselijk contact, anderzijds
kunnen zij hieraan vanuit zichzelf minder vorm geven. Dit is de emotionele pijn van het ervaren
isolement. Deze pijn wordt ervaren als een basale angst, namelijk de angst voor verlies aan contact.
Dit lijkt mij een diep gevoel van verlatenheid te geven.
Naast het verlies aan contact met de ander is er ook nog het verlies aan contact met zichzelf, het
verlies aan zelfbewustzijn. Niet alleen de buitenwereld verdwijnt geleidelijk uit hun beleving, maar
ook hun innerlijk beleven vervaagt. De eigen gevoelens beperken zich tot lust en onlust. Onlust wordt
beleefd als angst. De eigen innerlijke gevoelswereld valt uiteen, fragmenteert. Wat betreft de ervaring
van het dement worden, kenmerkt deze psychomotorische fase van het ‘verzonken ik’ zich dus door
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een groeiend verlies aan contact met zichzelf, en een groeiend isolement ten opzichte van de
omgeving. De repeterende bewegingen, waaronder het plukken, zijn een vorm van zelfbeleving. Deze
herhalende patronen, die dwangmatig worden uitgevoerd, hebben ook een functie in het beheersbaar
maken van de angst. Reedijk (1998) noemt dit de hypnostische functie van stereotype gedrag. Door
het eindeloos herhalen van bewegingen wordt het bewustzijn verlaagd en de angst verminderd.
Wat betreft de tweede factor in de belevingswereld, de retrogenese, kenmerkt de psychomotorische
fase zich door een herbeleven van thema ‘s uit de kleuterfase. In Erikson’s levenslooptheorie wordt
het hoofdthema uit deze fase beschreven in de polariteit: initiatief versus schuld. In het
dementeringsproces kenmerkt het herbeleven zich door onverwerkte aspecten uit het thema, die zich
herhalen. De kleuterfase kenmerkt zich door een toename van het exploratief gedrag. Kinderen in
deze fase beginnen steeds meer te ondernemen. Ze ontwikkelen hun eigenheid door dingen te doen,
door situaties te veranderen, door de wereld actief tegemoet te treden. Hun blik op de wereld en op
andere mensen verruimt zich. Bij een goed verlopen ontwikkeling ontstaat een dynamiek naar buiten.
Kinderen gaan steeds meer initiatief vertonen. Als kinderen geremd worden in hun drang om hun
wereld te vergroten en beter te leren kennen, dan ontstaat een innerlijke gespannenheid en een
psychische geremdheid. Deze spanning en deze geremdheid leidt tot opgekropte gevoelens, welke
niet kunnen worden afgereageerd. Vooral schuldgevoelens werken blokkerend. Haren trekken en
nagelbijten zijn dan compensatiemechanismen, welke de onlustgevoelens moeten wegwerken. De pijn
van het plukken en bijten is dan draaglijker dan de emotionele pijn van de remming. Bij plukkende en
bijtende demente mensen worden deze oude compensatiemechanismen geactiveerd. Door het
wegvallen van de autonomie nemen de mogelijkheden tot exploreren , tot contact nemen met de
omgeving verder af. Demente mensen kunnen steeds minder ondernemen; ze raken gevangen in hun
eigen leefwereld en in hun eigen lichaam. Plukken en bijten zijn dan vormen van gedrag die dienen
om uit deze afgeslotenheid te ontsnappen. De pijn van het isolement is zo groot geworden dat
plukken en bijten te verkiezen zijn boven de emotionele pijn. Oude patronen uit de kindertijd worden
gebruikt om de actuele pijn te bezweren. In zekere zin is het bijten, maar ook het plukken, vooral als
het aan het eigen lichaam gebeurt, te vergelijken met het eerder besproken automutileren (zie
hoofdstuk 9)
De basisstrategie van interactie bij repeterende bewegingspatronen, waaronder plukken, is: het
vervangen van stereotype gedrag door menselijk contact. De basisstrategie van interactie voor de fase
van het ‘verzonken ik’ is het bieden van een affectief contact door middel van aanraken en /of
zintuiglijke prikkeling (Verdult, 1997). Deze aanpak is ook van toepassing bij plukken, bijten en
andere repeterende gedragspatronen. Het stereotype gedrag dat een hypnostische functie heeft én dat
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verwijst naar oude psychische remmingen, kan maar ophouden als er iets anders wordt geboden dat
zijn functie overneemt. Het contact zal dus affectief veilig moeten zijn wil een demente mens het
plukken, bijten en repeteren kunnen loslaten. Affectieve veiligheid wordt geboden door gevoelens te
respecteren. Dit kan niet meer verbaal tot uitdrukking worden gebracht. De taal als
communicatiemiddel is immers grotendeels verdwenen. Verzonken demente mensen hebben een
sterk verminderd vermogen om contact te leggen, en dit geldt niet alleen voor het realiteitscontact en
het communicatief contact, maar ook voor het affectief contact. Met affectief contact wordt bedoeld:
het zich bewust zijn van de eigen stemmingen, gevoelens en emoties (Prouty, e.a., 2001). Het affectieve
leven van ‘verzonken’ mensen is vaag, diffuus en bestaat vooral uit onlust. Door middel van de
contactreflecties kan het isolement van de ernstig demente mens even doorbroken worden en kan hij
zijn angst delen. Deze contactreflecties worden soms ook wel de validation-techniek ‘spiegelen’
genoemd (Van Loo en Sietsma, 1998; Van de Velde, 2000). Dit is niet correct omdat binnen de
cliëntgerichte benadering, waarbinnen Prouty werkte, het reflecteren van gevoelens of van
gevoelsgeladen uitdrukkingen ‘spiegelen’ wordt genoemd. Prouty’s contactreflecties zijn vooral
ontwikkeld voor cliënten waarbij de

verbale taal afwezig is. Ik zelf hou me liever aan de

oorspronkelijke invulling die Prouty eraan gegeven heeft (Verdult, 1989; 1993). Deze contactreflecties
hebben tot doel: het contact te herstellen door de contactfuncties te stimuleren. Deze contactfuncties
zijn ego-functies, dat wil zeggen ze vormen in normale omstandigheden een belangrijke schakel
tussen het zelfstandige individu en zijn omgeving. Ze worden realiteitscontact, affectief contact en
communicatief contact genoemd (Prouty, e.a., 2001).Het realiteitscontact wordt beschreven als het
waarnemen van de wereld, van mensen, plaatsen, voorwerpen en gebeurtenissen. Het is niet bedoeld
om te begrijpen, maar om indrukken op te doen over een wereld die nog bestaat buiten de eigen
afgesloten wereld. Het affectief contact is gericht op het bewust worden van stemmingen, gevoelens
en emoties. We moeten niet verwachten dat ernstig demente mensen deze nog kunnen benoemen,
maar wel dat ze zich bewust worden van hun ervaring. Communicatief contact is het delen van
contact met anderen en dit kan ook via nonverbale taal. Door het gebruik van contactreflecties kan de
demente mens even uit zijn isolement geraken en in de nabijheid van de zorgverlener ‘op verhaal
komen’. Pas dan kan hij zijn repeterend gedrag loslaten. Dit contact in nabijheid kan ondersteund
worden door snoezelachtige activiteiten die een sfeer van intimiteit creëren en die een appèl doen op
zintuiglijk ervaren als een manier van contact maken (Verdult, 1997).

11.3 Smeren.
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Smeren met stoelgang komt gelukkig niet zo veel voor. Het wordt in mijn enquête ook nauwelijks
genoemd, en zeker niet als moeilijk hanteerbaar vermeld. Misschien dat zorgverleners die ermee
geconfronteerd worden het eerder onprettig dan moeilijk vinden. Toch zijn er dementerende mensen
die zichzelf of hun bed onder de stoelgang kunnen smeren. Het komt zelfs voor dat ze, ondanks
spanlakens of aangesnoerde washandjes rond de handen, toch nog kunnen smeren. Kennelijk gaat er
een sterke emotionele drijfveer schuil achter het smeren met stoelgang, waardoor smerende demente
mensen niet te stuiten zijn. In mijn ervaring lijkt smeren meer voor te komen bij mannen dan bij
vrouwen. Vanuit mijn invulling van een persoonsgerichte belevingsgerichte benadering zoek ik de
betekenis van dit gedrag in het verlies aan autonomie. De argumentatie voor deze stelling is
gebaseerd
op de retrogenese naar de autonomiefase in de kindertijd.
Erikson beschreef de peuterfase in termen van autonomie versus twijfel/schaamte. In deze fase leert
het kind beter omgaan met de eisen uit de omgeving. Het ervaart dat er een binnenwereld en een
buitenwereld is, en het probeert meer en meer controle te krijgen over zichzelf en over die wereld. De
peuter begint zijn eigen wil te manifesteren als uitdrukking van zijn groeiende zelfstandigheid.
Vasthouden en loslaten, geven en niet geven, controleren of gecontroleerd worden, zijn volgens
Erikson thema ‘s in de belevingswereld van de peuter. Hij zal zijn moeder vasthouden voor zijn
veiligheid, maar haar ook loslaten om zijn buitenwereld te verkennen. Dit exploreren van de
omgeving is een uitdrukking van zijn grotere zelfstandigheid, van zijn streven naar autonomie. Met
het ontdekken van zijn eigen sterkte en mogelijkheden zal hij ook tegen zijn grenzen aanlopen. Zijn
zelfstandigheid is nog beperkt. Zijn zwakte en afhankelijkheid zijn nog reëel aanwezig, vooral omdat
hij nog volop aangewezen is op zorg en affectie. Dit gevoel van onmacht kan twijfel oproepen over de
eigen mogelijkheden of schaamte over het eigen functioneren. In essentie is de ontwikkelingscrisis uit

169

de peuterfase: zelfcontrole bereiken zonder verlies van eigenwaarde. Naast deze diep psychologische
thema’s is de peuterfase ook de fase van het bereiken van zindelijkheid. Van de peuter wordt
verwacht dat hij op deze leeftijd zindelijk wordt. Zindelijkheid betekent vooral controle krijgen over
het eigen lichaam. Er zijn ouders, zowel vroeger als nu, die op de peuter grote druk uitoefenen om zo
snel mogelijk zindelijk te zijn. Vooral bij forceren van de zindelijkheid, dat wil zeggen als het eigen
tempo van de peuter niet gevolgd wordt, kan leiden tot een inbreuk op de integriteit van de peuter en
tot een fysieke afkeer voor stoelgang. Voor een baby en voor een nog niet zindelijke peuter is
stoelgang echter een vanzelfsprekend gegeven, dat als het ware van nature tot hun leven behoort.
Afkeer van hun stoelgang kan ervaren worden als een persoonlijke afwijzing en tot schaamte leiden.
In deze zin is het zindelijk worden van een peuter een kwetsbare stap in zijn ontwikkeling. Ouders
onderkennen niet altijd deze stap onderkend en soms wordt er te veel dwang uitgeoefend op een te
vroege leeftijd. Te strenge training in zindelijkheid en gehoorzaamheid kunnen leiden tot een
machtsstrijd, waarbij de uitdaging van het kind eigenlijk is: het eerste zoeken naar controle en
zelfstandigheid (Cullberg, 1995).
Bij demente mensen die smeren met stoelgang kan een onderscheid maken tussen ‘regressief’
smeren en ‘agressief’ smeren. Smeren met stoelgang is altijd een uiting van retrogenese, van het
herbeleven van een kinderlijke patroon. Beide vormen van smeren zijn verwijzen naar ervaringen uit
de peuterfase. ‘Regressief’ smeren verwijst naar ondraaglijke angsten, die leiden tot een hervallen in
dit oude patroon. ‘Agressief’ smeren daarentegen duidt op protestgedrag.
Regressief smeren is een gevolg van actuele angsten waartegen de dementerende mens niet
opgewassen is. De machteloosheid die ervaren wordt in het hier-en-nu activeert het ervaren
onvermogen uit de peuterfase. Dit onvermogen wordt omgezet in smeergedrag. Regressief smeren
gaat meestal gepaard met andere symptomen van angst, zoals een motorische onrust of snellere
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agitatie. Regressief smeren verwijst naar het verlies van autonomie door het dementeringsproces. Dit
proces van geleidelijk verlies aan autonomie kan met acute angsten gepaard gaan, als de confrontaties
met het eigen onvermogen toenemen of als de ernstig demente mens meer en meer in zijn eigen
lichaam en geest gevangen geraakt. In de persoonsgerichte benadering wordt dit als zeer ernstig
beschouwd. Een afnemende autonomie gaat gepaard met een gebrekkige zelfcontrole en een verlies
aan eigenwaarde. Het regressief smeren is dan een symptoom van het terugvallen op primitieve
patronen die tot doel hebben (gehad), de ontstane onlust te bezweren. Dat juist het smeren als
methode wordt gebruikt om angst te reguleren, verwijst naar retrogenese. Deze demente mensen
kunnen terug
gekeerd zijn naar de ‘anale’ fase, waarin de autonomie werd ontwikkeld. Ik vermoed dat met name
mensen die een gebrekkige autonomie ontwikkeld hebben meer smeergedrag zullen vertonen. In de
psychoanalytische literatuur worden anaal gefixeerde mensen omschreven als vijandig en defensief,
vaak moeilijk in de sociale omgang, zeker met autoriteitsfiguren. Ze zijn meestal zeer sterk aangepast,
comformistisch en gepreoccupeerd met regels en rigide routines. Ze zijn zeer ordelijk en strikt,
ogenschijnlijk zeer vriendelijk meegaand, maar eigenlijk zijn ze heel koppig, vasthoudend (Vander
Zanden, 1993). Demente mensen met een dergelijke premorbide persoonlijkheid lijken mij een
risicogroep voor smeergedrag.
Bij ‘agressief’ smeren lijkt mij sprake te zijn van het herbeleven van concrete ervaringen uit de
periode van zindelijkheidstraining. De toenemende zorgafhankelijkheid kan een gevoel oproepen van
geen controle meer te hebben over het eigen lichaam; anderen nemen deze controle over: zij bepalen
wanneer de betrokkene eet, gewassen wordt of naar het toilet gaat. Als de actuele omgeving wordt
ervaren als dwingend en vijandig, en de eigen wil niet sterk genoeg is om deze dwang te weerstaan,
dan kan smeren een uitweg zijn uit dit conflict. De huidige leefsituatie vertoont dan een emotionele
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gelijkenis met de ervaringen uit de peuterfase. Het smeergedrag is dan een herhaling van een oude
machtsstrijd, waarvan aspecten geprojecteerd worden op de actuele situatie. Smeren is dan een
verdoken agressieve daad, die veelal niet met schaamte maar met een zekere triomfalisme gepaard
gaat. Daarbij lijkt mij ook het onderscheid in te liggen, namelijk in hoe de demente mens zelf reageert
op zijn smeergedrag. Bij ‘regressief’ smeren zal er eerder sprake zijn van schaamtegevoelens, terwijl
bij ‘agressief’ smeergedrag er eerder sprake is van een gevoel van overwinning.
Hoe ziet de belevingsgerichte aanpak er uit? Als we het smeren met stoelgang interpreteren als de
uitdrukking van een bedreigde autonomie, als poging om het verlies aan zelfcontrole en eigenwaarde
te compenseren, dan lijkt mij dat de grootste bekommernis moet zijn: hoe geven we de demente mens
het gevoel toch nog een zekere autonomie te bezitten? De basisstrategie van interactie moet dan ook
zijn: autonomie vergroten én schaamte vermijden. Deze aanpak moet niet pas beginnen als een
demente mens begint met smeergedrag, maar zou preventief van toepassing moeten zijn voor ‘anale’
demente mensen, en dus reeds in de fase van het ‘bedreigde ik’ beginnen. Autonomie vergroten kan
bereikt worden door: zelfredzaamheid behouden, keuzevrijheid inbouwen in het dagelijks leven, geen
strakke huisregels eisen, in communicatie machtsargumenten vermijden, begrenzen in plaats van
betuttelen, ik-versterkende interventies zoals valideren gebruiken, identiteitsaspecten behouden,
bijvoorbeeld door leefstijldifferentiatie. Aangezien smeergedrag veelal (niet uitsluitend) in de fase van
het ‘verzonken ik’ optreedt zijn verbale boodschappen die autonomie willen ondersteunen niet meer
bruikbaar.
Vanuit de retrogenese kunnen we veronderstellen dat territoriumgedrag, ook wel proxemische
communicatie genoemd, van groot belang is (Verdult, 1993;1997). Dit impliceert het respecteren van
territorium-grenzen én het vragen van toestemming om dichterbij te mogen komen en/of aan te
mogen raken. Toestemming vragen houdt in dat eventuele afstandssignalen (afsluiten, afwenden,
afkeren) worden gerespecteerd. Nabijheidssignalen (aankijken, toelaten en toewenden) maken
duidelijk dat de demente mens de letterlijke en figuurlijke toenadering van de zorgverlener kan
dragen. Het respecteren van dit subtiele spel van lichaamstaal, waarbij de grenzen worden
gerespecteerd, kan de restautonomie in stand houden. Schaamtegevoelens kunnen vermeden worden
door: begrip voor de kwetsbaarheid bij uitkleden of naakt zijn, door geen onnodige spiegels te
plaatsen, door privacy te respecteren, door toestemming te vragen om aan te raken of dichtbij te
komen, door te letten op afwerende of contactvermijdende signalen. Bij ‘agressief’ smeergedrag is dit
een verwijzing naar de herbeleving van opgelegde dwang bij zindelijkheidstraining. In elk geval dient
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een machtsstrijd voorkomen te worden. ‘Agressief smeren’ is protestgedrag; het is een afzetten tegen
opgelegde eisen. Het is een verzet tegen macht en een uitdrukking van boosheid die op geen andere
manier geuit kan worden. In plaats van het smeergedrag te onderdrukken, hetgeen alleen maar meer
protest en verzet oproept, is het bespreekbaar maken of het ventileren van boosheid van meer belang.
Dwangmaatregelen die de demente mens machteloos maken zijn dan uit den boze. Dit houdt in: niet
fixeren, geen handen vastbinden, geen washandje om de handen. Met tolerantie zal meer bereikt
worden dan met onderdrukken, verwijten of straf. Smeergedrag is niet prettig om mee geconfronteerd
te worden. Het brengt veel onaangenaam werk met zich mee. Daarmee is de spontane reactie van
terechtwijzen of verwijten maken begrijpelijk , maar werkt helaas averechts.
Samengevat, smeren is signaal van bedreigde autonomie of van verzet. Onderkennen van de
onderliggende angst en spanning (regressief smeren) of van het onderliggende protest en verzet
(agressief smeren) leiden tot meer begrip. Handhaven van autonomie en ventileren van boosheid zijn
belangrijke strategieën van aanpak.

11.4 Zuigen.
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De foetus en de baby leven in een symbiotische relatie met hun moeder en met haar lichaam (Verdult
en Stroecken, 2002). Van de foetus wordt gezegd dat hij niet alleen leeft in de directe verbondenheid
met het lichaam van zijn moeder, maar dat hij ook leeft in haar psychè. De foetus is versmolten met
haar lichaam én met haar emotioneel leven. Door zijn geboorte komt de pasgeborene wel los van haar
lichaam, maar in zijn gevoel blijft hij op haar gericht, zeker tot aan de psychologische geboorte die op
zes à acht maanden na de fysiologische geboorte begint. De psychologische geboorte is een proces van
geleidelijk aan, in eigen tempo, loskomen van de moeder en zo de eerste stappen zetten in de
ontwikkeling van een eigen identiteit. Dit wordt het proces van separatie en individuatie genoemd.
De symbiotische fase in ons leven ( van implantatie tot ongeveer negen maanden na de geboorte) is
een fase van overleven, van zelfbehoud en tegelijkertijd van maximale afhankelijkheid van een ander.
Voor al zijn basisbehoeften is zowel de foetus als de baby aangewezen op de moeder en haar lichaam.
Hij moet haar vertrouwen, anders komt zijn fysiologisch en emotioneel leven in gevaar. Vandaar dat
Erikson het thema in de babytijd beschrijft als vertrouwen versus wantrouwen. Een foetus ervaart een
bevestiging van zijn bestaan als hij een ‘voedend’ contact ervaart in het lichaam van zijn moeder. Een
baby ervaart vertrouwen als zijn (nood)signalen worden gehoord en zijn uitgedrukte noden worden
vervuld. Inbreuken op dit contact worden door de foetus ervaren als een bedreiging van zijn bestaan

en door de baby als wantrouwen, als in de steek gelaten worden, als te vroeg gescheiden worden
(Verdult, 1999). Volgens Freud, en ook volgens Erikson, speelt de mond in deze fase een belangrijke
rol. De ‘orale zone’, zoals zij dat noemen, speelt een belangrijke rol in het zelfbehoud (ademen,
drinken), maar ook in het contact maken. Zuigen is contact maken, zowel met het lichaam van de
moeder (via borstvoeding) als met zichzelf. Zo kan een foetus op zijn duimpje zuigen om zijn
zuigbewegingen te oefenen en om zijn lichaam te leren kennen. Het zuiggedrag van een pasgeboren
baby kan gezien worden als hechtingsgedrag.
Wat kunnen we uit deze schets van onze vroegste kindertijd leren over de belevingswereld van
‘verzonken’ demente mensen, die zuiggedrag vertonen? Ik denk dan met name aan de zeer ernstig
demente mensen die helemaal zorgafhankelijk zijn, vaak volledig bedlegerig en soms zelfs in foetale
houding leven. Hoveling (1995) noemt dit de ‘sensorische’ fase van het ‘verzonken ik’. De bewegingen
zijn weggevallen en deze demente mensen lijken in een toestand terecht gekomen waarin alleen nog
de zintuiglijke prikkeling tot een vorm van contact leidt. Op basis van deze schets van de
belevingswereld van sensorisch ‘verzonken ik’ demente mensen kunnen we volgens mij drie thema’s
afleiden, namelijk het belang van affectief lichamelijk contact in de zorg, het belang van vertrouwen
dat gekoppeld is aan een juiste nabijheid, én de betekenis van zuigen in het contact.
In een eerdere publicatie heb ik het belang uitgewerkt van affectief lichamelijk contact in de
begeleiding van ernstig demente mensen (Verdult, 1997). Het snoezelen kan daarbij een
ondersteunende rol spelen, omdat een sfeer van intimiteit gecreëerd kan worden, en omdat de
dementerende mens door het selectief aanbieden van zintuiglijke prikkels meer open kan worden
voor zijn omgeving. De contactfuncties kunnen er door geactiveerd worden. Als we veronderstellen
dat ernstig dementerende mensen steeds meer in hun kindertijd terecht komen, dan zou de
zorgverlener in zijn ‘ontmoeting’ steeds meer de rol van ‘goed-genoeg moederfiguur’ moeten
aannemen. De rol wordt hoofdzakelijk ingevuld vanuit een empathische betrokkenheid bij de
demente mens. Een dergelijke houding heeft niets te maken met betuttelen, noch met een gebrek aan
respect of met het gebruik van babytaal. Deze houding wordt gekenmerkt door een betrokkenheid
met de ‘verzonken’ demente mens, op het niveau waarop deze functioneert en op de belevingsthema’s
die in deze fase spelen. Welke kwaliteiten moet deze ‘moederfiguur’ in deze fase van herbeleven dan
hebben? Het lijkt mij dat de demente mens in dit stadium verwacht -, uiteraard niet bewust
beredeneerd maar op een gevoelsmatig niveau -, dat de zorgverlener een contact aanbiedt dat veilig,
teder, zacht, vriendelijk, open en betrokken is, zoals een veilige moeder met haar baby. Demente
mensen in de fase van het ‘verzonken ik’ zoeken naar verankering, naar aansluiting bij iemand die
hen veiligheid en geborgenheid biedt en wel op zo’n manier dat hij dit kan beleven als
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angstreducerend en lustvol. Al het aangeboden contact zal hierop getoetst worden: is het veilig of
onveilig? Geeft het meer of minder angst? Geeft het meer of minder onlust? De ernstig demente mens
zal de ‘goed-genoeg moederfiguur’ maar kunnen toelaten als zij zijn nood aan contact op een warme
en veilige manier tegemoet komt.
In onze vroegste kindertijd speelde de tastzin een hoofdrol in de ontmoeting met de ander. De tastzin
heeft een ontmoetende kwaliteit, stelt de haptonome Pollmann-Wardeniers (1993). Door aangeraakt te
worden hebben we ervaren hoe anderen ten opzichte van ons staan. Door aanrakingen werden, en
worden we hopelijk, geraakt. Aanraken appèlleert aan ons gevoel en is nauw verbonden met
vertrouwen. Dit wordt proxemische communicatie of ook wel territoriumgedrag genoemd. Demente
mensen zullen de zorgverlener altijd toetsen op zijn veiligheid. Als de zorgverlener vertrouwen biedt
door rustig, afwachtend en niet-forcerend, niet invasief aanwezig te blijven bij de dementerende mens,
dan zal deze zich meer gaan openstellen. In dit openstellen laat hij meer nabijheid toe zonder zelf
actief te reageren. De ‘verzonken’ mens zal meer contact toelaten. Als hij voldoende signalen heeft
gekregen dat de zorgverlener vriendelijk, zacht, aardig, teder, niet-indringend is, én dat de
zorgverlener stevig en sterk is om op te steunen, om te kunnen beschermen, om te kunnen ‘containen’,
dan zal de dementerende mens meer toewenden. Dit toewenden is actief contact zoeken, soms via
kleine lichaamssignalen.
Afhankelijk van de mate waarin onvervulde thema’s uit de kindertijd worden herbeleefd, zal het
proces van contact nemen, of het proces van uit het isolement treden, vlot verlopen of juist belemmerd
worden. Mensen die in hun kindertijd fundamenteel gekwetst geweest zijn in hun vertrouwen zullen
in dit contact nemen sneller blokkeren. Ze zullen eerder de ontoegankelijke muur om hen heen
versterken dan afbreken. Demente mensen met ervaringen van verwaarlozing, misbruik of
mishandeling zullen zeer terughoudend en defensief worden in lichamelijk contact. Zij zullen meer
bewijzen nodig hebben dat de zorgverlener te vertrouwen is en goede bedoelingen heeft (Asper,
1993). Bij deze groep ouderen zal het langer duren voor zij zich openstellen, omdat lichamelijk contact
bij hen gekoppeld is geworden aan onprettige ervaringen en aan wantrouwen, op je hoede moeten
zijn. Pas als de ernstig demente mens ‘ aan den lijve’ ervaren heeft dat de zorgverlener te vertrouwen
is en dat deze sterk is, pas dan kan hij zijn emoties tot ontlading laten komen en wordt ontspanning
mogelijk. Dit dialectisch contactproces leidt uiteindelijk tot een verdieping van het affectieve contact,
tot een doorbreken van het isolement en het vinden van een vorm van verankering. (zie schema 11.1)
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Affectief contact maken

Toetsing

Motivatie

Positieve uitkomst

ik voel me veilig

ik wil openen

Negatieve uitkomst

ik voel me onveilig

ik wil sluiten

Lichaamstaal
bij negatieve uitkomst

roepen
zweten
oogcontact vermijden

ineen krimpen
weg willen kruipen
niet gezien willen

Aktie

ik ga toewenden

ik ga afkeren

afwijzen
wegduwen
afstand vergroten

worden

Lichaamstaal
bij positieve uitkomst

verlammen

samentrekken

pantseren

smeren

oogcontact
minder gespannen
rustig worden
volgen

minder gesloten
niet weg willen
blijven aankijken
beginnen genieten

passiviteit
losmaken

schurken
toenaderen
toelachen
zelf contact zoeken

Schema 11.1: Overzicht van de relatie tussen ontwikkelingsthema’s en het proces van affectief contact
maken.

Als ernstig verzonken dementerende mensen terugkeren naar de ‘orale fase’ dan zien we zuiggedrag
verschijnen in hun steeds beperkter gedragsrepertoir. Demente mensen zijn dan teruggekeerd naar
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hun babytijd, en misschien zelfs daarvoor (Verdult, 1997). Ze zuigen op hun eigen vingers of op
voorwerpen, soms ook op een aangeboden hand van de zorgverlener. Het aanraken van de lippen
leidt tot een zuigresponse en maakt soms het eten geven gemakkelijker. De ervaring leert ook dat in
deze fase van het dementeringsproces eten via een ‘papfles’ meer en bevredigender resultaat heeft
dan eten met een lepel. Het zuigen is echter niet alleen een reflex of een teken van honger; zuigen
heeft ook een contactfunctie en een kalmerende functie.
Het zuigen van ernstig demente mensen kan volgens mij een appèl inhouden aan de omgeving. Het
appèl is: ‘ik heb behoefte aan contact’. In het voorafgaande heb ik aangegeven dat de behoefte aan
lichamelijk contact toeneemt, op voorwaarde dat dit een veilig, affectief contact is. Zuigen wordt
gevoelsmatig geassocieerd met nabijheid, tederheid, warmte en betrokkenheid. Dit is wat de zuigende
demente mens mij lijkt te zoeken. Zuigen is een basale vorm van hechtingsgedrag en, zoals we reeds
zagen, heeft hechtingsgedrag tot doel het nabijbrengen of -houden van een veiligheid biedende figuur.
Het zuigen kan ook een kalmerende functie hebben en een poging zijn om (verlatings-)angst te
bestrijden met een geruststellende activiteit (iets wat foetussen ook doen). Het zuigen is dan een
indicatie voor de onderliggende angst. De basisstrategie van interactie bij zuigen, dat mag
ondertussen duidelijk zijn, is het aanbieden van een veilig lichamelijk contact, dat een kalmerende
uitwerking heeft. Het is zeker niet aangewezen om het zuigen te verhinderen, ook al kan het soms
vormen aannemen waarbij de huid totaal ‘doorweekt’. Het zoeken naar alternatieve voorwerpen om
op te zuigen is dan mee aangewezen. Als het zuigen opgevat kan worden als een
compensatiemechanisme, dan kan het zeker nooit een menselijk contact vervangen. Een betekenisvol
lichamelijk contact met een affectieve en vertrouwensvolle zorgverlener lijkt mij zeker te prefereren.
Een dergelijke ontmoeting moet dan wel tegemoet komen aan de basale behoefte aan contact of aan
geruststellen en troost.
Samengevat, met plukken, smeren en zuigen komt de kindertijd van demente mensen echt in beeld.
Het zijn oude gedragspatronen die passen in de herbeleving van vroegkinderlijke thema’s. Ze zijn een
reactie op het volledig verlies aan autonomie zoals die tot uitdrukking komt in de totale
afhankelijkheid, én op het verlies van de volwassen identiteit. Ze zijn een reactie op de nog steeds
aanwezige angstgevoelens, welke eerder als een onlust ervaren worden. Deze basisangst blijft binnen
de belevingswereld van ‘verzonken’ dementerende mensen een realiteit.
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Hoofdstuk 12:
ROEPGEDRAG

12.1 Enerverend lawaai

Roepgedrag van dementerende mensen vormt een groot probleem. Alhoewel het om een kleine groep
gaat bij wie storende vormen van roepgedrag worden geconstateerd, eist deze vorm van dement
gedrag veel aandacht en energie. Naar schatting tussen de 10-30% van demente bewoners van
instellingen vertoont storend roepgedrag; met andere woorden 70 - 90% vertoont geen roepgedrag.
Als het om het bestaan ervan gaat komt roepgedrag in mijn enquête bij bijna alle disciplines op de
derde plaats, na onrust en dwalen. Het staat echter op de eerste plaats in de ‘top-3’ van moeilijk
hanteerbare zorgsituaties. Roepgedrag van dementerende mensen leidt, voor alle betrokken partijen,
tot zeer problematische en enerverende situaties in de zorgverlening.
Roepgedrag is een probleem voor de dementerende bejaarde zelf. Ik ga ervan uit dat de roepende
demente mens zelf ook lijdt onder zijn gedrag. Iemand roept niet voor zijn plezier. Vaak weet hij zelf
niet waarom hij roept, soms weet hij zelfs niet dát hij roept. Of zoals een dementerende vrouw, die
zelf uren en dagen riep het eens zei: ‘Kunnen jullie dat mens niet doen zwijgen!’ Roepgedrag is ook
een probleem voor de omgeving: voor medebewoners, voor personeel én voor familie. Het
roepgedrag kan behoorlijk ‘op de zenuwen werken’. Medebewoners vertonen vaak weinig tolerantie
ten aanzien van de roepende bewoner, hetgeen begrijpelijk is, omdat roepen erg stresserend is en de
medebewoners zelf minder mogelijkheden hebben om zich eraan te onttrekken of zich ervoor af te
sluiten. Zo kan roepgedrag

onrust en irritatie opleveren bij medebewoners. Maar ook door

verzorgend personeel wordt roepgedrag als storend en belastend ervaren. Roepgedrag kan ook voor
hen zeer belastend en frustrerend zijn. Het maakt het ook steeds moeilijker om begrip en sympathie
op te brengen voor de mens achter dit storende gedrag. Roepende demente mensen stoten af.
Roepgedrag brengt zorgverleners in een lastig pakket; ze worden gedwongen te kiezen tussen de
belangen van de groep medebewoners en die van de roepende bewoner zelf. Bijvoorbeeld: moeten we
de roepende bewoner apart zetten op zijn eigen kamer, zodat de medebewoners wat meer rust
hebben, maar dat is dan weer zo zielig voor de betrokken bewoner. Tenslotte is roepgedrag ook voor
de familie een groot probleem. Het wordt voor familie überhaupt steeds moeilijker om bij (ernstig)
demente familieleden op bezoek te komen, maar als zij dan ook nog ernstige vormen van storend
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gedrag gaan vertonen, dan geeft een dergelijk bezoek nog meer emotionele belasting. Familieleden
kunnen zich enerveren en irriteren, maar zich ook schamen en schuldig voelen over het storend
gedrag van hun familielid.
De zorg voor een roepende dementerende mens kan een slopend probleem zijn. Het is een vorm van
probleemgedrag met grote emotionele gevolgen. Het is dus niet verwonderlijk dat roepgedrag bij
dementerende mensen sterke gevoelens oproept. Deze sterke gevoelens komen naar mijn ervaring
voort uit machteloosheid. Roepgedrag lijkt heel moeilijk te beïnvloeden; het is moeilijk om er vat op te
krijgen. Bovendien kan men zich aan roepgedrag moeilijk onttrekken; het is vaak zeer indringend;
men moet het ondergaan. Zelfs als men de oren sluit, als men zich er emotioneel aan probeert te
onttrekken, dan nog komt het binnen. Als men uit de situatie stapt en de rust opzoekt, of als de
roepende bewoner van de afdeling is verdwenen en de rust weerkeert, wordt duidelijk hoe
enerverend het roepgedrag was. Situaties met roepende demente mensen worden ingeschat als
hopeloze situaties, en de reactie die hierop volgt zal liggen tussen vechten en vluchten, ‘to fight or to
flight’. Dit is een bekend thema in de psychologie, vooral bij conflictsituaties. Bij het ‘vechten’ horen
allerlei pogingen om de situatie te forceren en een oplossing af te dwingen. In het algemeen is de kern
van deze oplossingen dat de ‘lastige patiënt zal moeten leren zwijgen’. De meest gangbare
oplossingen zijn medicatie, bestraffen, separeren en/of overplaatsen. Maar ook het ‘ontvluchten’ van
de situatie met roepgedrag komt voor: vluchten naar gemakkelijke bewoners, vluchten in een
autoritaire houding, vluchten in contact met collega’s, enzovoort. Al deze vluchtreacties hebben tot
doel het contact met de roepende bewoner uit de weg te gaan, te vermijden of tot een minimum te
beperken; niet omdat er sprake zou zijn van ‘slechte’ of ongemotiveerde zorgverleners, maar omdat
ook verzorgend personeel grenzen heeft in wat ze kunnen dragen en tolereren, én omdat ook zij zich
machteloos kunnen voelen. Vechten en vluchten zijn een uitdrukking van onmacht.
Het is niet gemakkelijk om een goede omschrijving te geven van roepgedrag. Dit is niet alleen een
academisch probleem, maar vooral een praktisch probleem. ‘Mevrouw heeft deze voormiddag veel
zitten roepen’, staat er in de rapportage. ‘Hoe kan dat nou?’, vraagt een collega zich af, ‘ik had gisteren
ook een vroege dienst en heb die mevrouw niet of nauwelijks gehoord; ze heeft wel even zitten
roepen, maar dat was omdat ze dringend naar de wc moest. Dat is toch geen roepen’.
Deze twee collega’s hebben elk hun eigen perceptie van het hetzelfde gedrag van dezelfde bewoner;
wat voor de één storend roepgedrag is, wordt door de ander niet als zodanig ervaren. Vandaar dat
onze eerste vraag moet zijn: wat verstaan we onder roepgedrag? In het woordenboek wordt roepen
omschreven als, het luid verheffen van de stem, als het slaken van een kreet. Roepgedrag kent veel
varianten en variaties. Het kan sterk variëren in duur, namelijk van zo nu en dan tot langdurig en
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aanhoudend. Roepen kan variëren van zachtjes jammeren tot luid gillen en schreeuwen. De intonatie
in het roepen kan gaan van uitbundig en opgewekt tot geagiteerd, verdrietig en angstig. Soms bestaat
het roepen uit onbegrijpelijke klanken, soms uit losse woorden en zinnen. Het kan doelloos lijken en
dan ook weer gericht op iemand. Het kan in verband staan met een gebeurtenis op de afdeling, of ook
weer niet. Ook de beïnvloedbaarheid kan sterk variëren (Geelen, 1994). Het is dus niet gemakkelijk
een eensluidende definitie van roepgedrag te geven, welke al deze aspecten omvat. Graham Stokes
(1986) omschrijft roepen als: ‘aanhoudend luidruchtig gebruik maken van de stem, waarbij geen
sprake is van pijn of een andere duidelijke reden voor alarm en waarop verzoeken tot stilte geen
invloed hebben’. Hij benadrukt vooral het luide, doelloze en moeilijk beïnvloedbare karakter van het
roepen. Gabriële Junkers (1995) benadrukt in haar definitie het stereotype, continue en excessieve
karakter van roepen en schreeuwen. De Canadese psycholoog David Ryan en zijn collega’s (1988)
hebben geprobeerd een indeling te maken van soorten roepgedrag. Het is één van de eerste pogingen
om wetenschappelijk onderzoek toe doen naar verschillende vormen van roepgedrag. Ryan vertrekt
van een zeer brede definitie: de luidruchtige patiënt vertoont een chronisch patroon van zich
herhalend verbaal gedrag. Dit patroon kan continue of onderbroken zijn, doelgericht of doelloos. Het
kan variëren in volume, inhoud en uitwerking op de omgeving. Ryan ging in zijn onderzoek na hoe
vaak bepaalde vormen van roepen voorkomen. In zijn onderzoek rapporteerde zorgverleners dat 31%
van de groep dementerende mensen in een zorginstelling een of andere vorm van roepgedrag
vertoonden. Vervolgens kwam hij tot zes categorieën van roepgedrag en hun frequentie, namelijk:
doelloos herhalend roepen (9%), appèlroepen (7%), interactieroepen (6,5%), ‘chatterbox’-roepen
(2,8%), in zichzelf praten (1,4%), en een restcategorie (4,4%). Zowel Stokes als Ryan geven aan dat er
een onderscheid gemaakt kan worden tussen doelloos en doelgericht roepen.
Ryan’s categorieën appèlroepen, interactief roepen, ‘chatterboxen’ én ‘luidop in zichzelf praten’, lijken
mij functionele vormen van roepgedrag. Het zijn vormen van communicatie. Het doel van deze
vormen van roepen is een signaal geven aan zorgverleners, en in deze zin heeft dit roepgedrag een
functie. Appèlroepen is een vorm van roepgedrag dat erop gericht is een of andere vorm van reactie te
krijgen vanuit de omgeving. Het is een manier van aandacht vragen, een appèl doen op de omgeving,
een signaal afgeven dat er sprake is van een of andere nood. De boodschap die de roepende bewoner
wil afgeven aan de omgeving is: ‘Hoor mij, zie mij, ik ben hier en ik heb iets, maar vooral iemand
nodig’. Interactie-roepen is een vorm van roepgedrag dat wordt uitgelokt door de omgeving. Er is een
aanleiding in de omgeving die tot het roepen leidt. Het roepgedrag staat dus niet op zichzelf, maar is
een reactie op iets of iemand in de omgeving; het staat in interactie, in wisselwerking met de
omgeving. De boodschap van de bewoner bij interactie-roepen is: ‘Er is iets in mijn situatie dat mij
dwarszit, wat mij stoort, waar ik last van heb’. ‘Chatterboxen’ is roepgedrag waarbij de dementerende
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mens onafgebroken babbelt, woorden of klanken uitbrengt, ongeacht of erop gereageerd of niet. Het
lijkt een oude grammofoonplaat die blijft hangen, waardoor we telkens hetzelfde te horen krijgen: een
onafgebroken stroom van ritmische klanken en /of betekenisloze woorden. Als een roepende bewoner
‘luidop in zichzelf praat’ dan is er veelal een aanleiding die meer in de bewoner zelf ligt. De innerlijke
dialogen, zoals gedachten, gewaarwordingen en emoties worden geëxternaliseerd, naar buiten
gebracht. Alhoewel elke indeling zijn grenzen heeft, -welke op zich weer moeilijk strikt vast te leggen
zijn -, kan een dergelijke indeling nuttig zijn bij het in kaart brengen van het probleem. Observeren is
de eerste en belangrijkste stap in de probleemoplossing. Een goede observatie wordt gevolgd door een
(poging tot) verklaring. Ryan’s indeling in categorieën geeft een beschrijving die gebaseerd is op
waarnemingen van zorgverleners. Ze zegt weinig over betekenis en oorzaak van het roepgedrag.
Zeker voor het functionele roepgedrag zou ik willen stellen dat de betekenis gezocht moet worden in
de beleving van de betrokken demente mens.

12.2 Verschillende belevingswerelden

Doelloos of ontremd roepgedrag.
In de vorige paragraaf werd een onderscheid gemaakt tussen doelloos en doelgericht roepgedrag. Het
doelloos roepgedrag, - het doelloos, herhalend roepen, zoals Ryan het noemt-, past volgens mij binnen
een patroon van ontremming. Voorbeelden van ontremd roepgedrag zijn: een demente vrouw die
vanaf het moment dat ze haar ogen opent tot dat ze ‘s avonds weer gaat slapen onafgebroken een
gebed luidop opdreunt; of een demente man, die de hele dag door hetzelfde melodietje ‘zingt’; of een
vrouw die uren aan een stuk ligt te krijsen in haar bed. Zoals we in paragraaf 9.4 reeds zagen zijn er
bepaalde vormen van dementie (frontaalkwab, vasculair) en andere hersenaandoeningen (CVA of
tumoren) die kunnen leiden tot ontremd gedrag. Deze ontremming kan motorisch van aard zijn, maar
ook verbaal zoals bij ontremd roepgedrag. In het algemeen treedt doelloos roepgedrag op in de fase
van het ‘verzonken ik’. In de literatuur wordt vaak gewezen op de samenhang van roepgedrag met
psychische achteruitgang en zorgbehoefte. Hoe ernstiger dement, hoe meer kans op roepgedrag. Het
is niet omdat het ontremd gedrag op zichzelf niet functioneel is, dus geen dieper psychologische
betekenis heeft, dat de demente mens daarnaast geen eigen belevingswereld heeft. Ook doelloos
roepende demente mensen hebben hun eigen innerlijke wereld, die echter nog moeilijker toegankelijk
is doordat het voortdurend roepen dwingend op de voorgrond staat. De specifieke fasegebonden
thema’s, zoals isolement en verlating of herbeleving van de vroegste kindertijd, kunnen op de
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achtergrond aanwezig zijn, maar zijn minder zichtbaar. Het model van belevingsgerichte begeleiding
is wel meer toegespitst op demente mensen en dan specifiek op Alzheimer patiënten; het gaat niet
over gelokaliseerde ziektebeelden. Doelloos of ontremd roepgedrag treedt eerder op bij demente
mensen die een meer gelokaliseerde uitval vertonen, in tegenstelling tot een globale uitval. Demente
mensen die een uitval vertonen van meerdere cognitieve functies, waarbij andere functies dan weer in
tact blijven, vormen een risicogroep voor ontremd gedrag, en dus ook voor doelloos herhalend
roepgedrag. Daarnaast treedt ontremming ook meer op bij vasculaire vormen van het dementieel
syndroom, én bij die vormen van dementie waarbij vooral de frontaalkwab wordt beschadigd. Ook
ouderen met een acute verwardheid kunnen ontremd roepgedrag vertonen.
Ontremd (roep-)gedrag wil zeggen dat de remmingen op het gedrag buiten werking zijn gesteld.
Ontremd roepgedrag kenmerkt zich volgens mij door: het ontbreken van een duidelijke oorzaak of
aanleiding; het roepen lijkt niet in verband te staan met een gebeurtenis vóór of volgend op het
roepen; de roepende demente mens heeft er zelf geen controle op; het roepgedrag lijkt een soort
automatisme geworden; het heeft een sterk herhalend karakter; het roepen lijkt niet op iemand of op
iets gericht te zijn; én het is nauwelijks of zeer moeilijk te beïnvloeden. Het ontremd gedrag vraagt
zoveel aandacht en energie, dat de inhoud van de beleving naar de achtergrond verdrongen wordt
door het proces van ontremming. De ontremming verdringt als het ware de beleving naar de
achtergrond. Echter, het feit dat de controle over aspecten van de eigen persoonlijkheid en het eigen
gedrag volledig beginnen weg te vallen, geeft volgens mij een basale vorm van angst.

Doelgericht of functioneel roepen.
Tegenover ontremd roepgedrag staat functioneel roepgedrag. Onder functioneel roepgedrag versta ik
die vormen van roepgedrag waarbij er sprake is van: gedrag dat een emotionele functie heeft; dat een
min of meer duidelijke oorzaak of aanleiding heeft; dat op iemand of op iets gericht lijkt te zijn; dat
een verband vertoont met een gebeurtenis. Functioneel gedrag is dus een reactie op iets of iemand, het
is doelgericht van aard. Functioneel roepgedrag heeft per definitie een psychologische betekenis,
welke volgens mij gezocht moet worden in de belevingswereld van (ernstig) dementerende mensen.
De verschillende vormen van functioneel roepgedrag hebben een andere achtergrond.
Appèlroepen moet gezien worden als een signaal. De demente mens wil ons duidelijk maken dat hij
een nood heeft. Zoals een baby huilt om zijn omgeving kenbaar te maken dat hij iets nodig heeft, zo
kan een ernstig dementerende roepen om ons duidelijk te maken dat hij iets of iemand nodig heeft.
Uitgangspunt is, dat ook ernstig demente mensen nog altijd ervaren wat ze nodig hebben. Wat zij
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nodig hebben is meer basaal van aard, en de mogelijkheden om over hun noden te communiceren
ontbreken. De noden, die via appèlroepen kenbaar worden gemaakt, kunnen zowel fysisch als
psychisch van aard zijn. Fysieke noden kunnen bij voorbeeld zijn: honger, dorst of kou hebben,
ongemakkelijk zitten of nat liggen. In de fase van het ‘verzonken ik’ begint de lichamelijke aftakeling
steeds grotere vormen aan te nemen en dit kan ook pijn veroorzaken en leiden tot appèlroepen. Zo
kunnen, bijvoorbeeld, slecht functionerende nieren veel, vaak niet goed te lokaliseren pijn
veroorzaken; als leverfuncties verminderen kan dit tot sterke, onbestemde angstgevoelens leiden; of
als de longfuncties afnemen kan dit een benauwd gevoel met angst geven. Naast lichamelijk lijden
kunnen ook emotionele noden leiden tot appèlroepen. Vanuit een aanvoelen van de innerlijke wereld
van ‘verzonken’ demente mensen kan een beeld gevormd worden over hun noden. Door de aard van
het dementeringsproces raken zij steeds meer in een isolement ten opzichte van hun omgeving, en
steeds meer vervreemd ten opzicht van zichzelf. Wij hebben als mensen echter een fundamentele
behoefte aan contact, contact met anderen en met onszelf. Dit is een overlevingsbehoefte. Ik zie het
appèlroepen vooral als een primitieve poging om contact te herstellen of te behouden. Als het in
zichzelf opgesloten zitten wordt ervaren als verlatenheid, zoals ik veronderstel, dan is het
appèlroepen een signaal van iemand die zich eenzaam, verlaten, aan zijn lot overgelaten, in de steek
gelaten voelt. Verlatenheid is een diep gevoel van er alleen voor te staan. Het signaal dat de demente
mens via zijn appèlroepen geeft is: ‘kom bij mij, blijf bij mij, hou me vast want ik ben bang’. Ik
herinner me een demente man die vanuit zijn rolstoel riep op alles wat bewoog in zijn omgeving. Als
men bij hem ging zitten, zijn hand vastpakte, dan ging er een zucht van verlichting door zijn hele
lichaam; het roepen hield op. Behalve de behoefte aan contact kunnen er ook andere emotionele
behoeften zijn. Veiligheidsbehoeften lijken mij centraal te staan, omdat dit de eerste en meest
fundamentele behoeften zijn geweest en dus het langst bewaard blijven (Verdult, 1993). Bescherming
ervaren, omvat worden, zich gedragen weten, nabijheid ervaren, zich verbonden voelen, niet
geforceerd worden en/of grenzen kunnen ervaren zijn vroegkinderlijke en prenatale thema’s die met
veiligheid te maken hebben.
Geeft de demente mens bij appèlroepen een signaal vanuit zijn innerlijke wereld over zijn lichamelijke
en/of over zijn psychische noden, bij ‘interactie-roepen’ is er sprake van een reactie op signalen vanuit
de omgeving. ‘Interactie-roepen’ is een reactie op prikkels uit de omgeving, welke door de ernstig
demente mens als onaangenaam worden ervaren. Alle zintuiglijke indrukken die op ons afkomen
krijgen in onze gezond functionerende hersenen een zekere betekenis. Daarvoor maken we een eerste
inschatting, die als uitkomst kan hebben: dit is een onbelangrijke prikkel, dit is een positieve prikkel of
dit is een stressvolle prikkel. Ernstig demente mensen zullen prikkels die op hen afkomen eerder als
stressvol ervaren, omdat hun verwerkingsmogelijkheden ernstig zijn aangetast. Daardoor zullen zij
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prikkels eerder als stressvol ervaren, en deze inschatten als nadelig en bedreigend. Dit impliceert dat
binnenkomende prikkels al snel een emotionele belasting inhouden. Ernstig demente mensen zijn, in
vergelijking met gezonde (oudere) mensen al snel overprikkeld. Niet alleen kunnen de hersenen deze
prikkels niet zo goed en zo snel verwerken, bovendien leidt deze situatie tot onzekerheid,
onveiligheid en zelfs angst. De consequenties hiervan is dat ‘verzonken’ demente mensen die snel
overprikkeld kunnen zijn, angstig worden en kunnen gaan roepen. Deze vorm van roepen staat dan in
wisselwerking met de omgeving waar te veel stimulans van uit gaat. Drukte op de afdeling, radio en
televisie, onrustige medebewoners, rammelende verzorgingskarren, roepende verzorgenden,
voortdurend telefoongerinkel, te veel activiteiten, te veel of te druk bezoek, het kunnen allemaal
uitlokkende prikkels zijn.
Dat ook te weinig prikkels kunnen leiden tot roepen, blijkt uit de laatste vorm van functioneel
roepgedrag, namelijk ‘hardop in zichzelf praten’. Ernstig dementerende mensen verkeren ook in een
isolement ten opzichte van zichzelf. Wat wij als gezonde mensen kennen aan gedachten, aan innerlijke
gewaarwordingen, aan gevoelens, aan beleving van ons lichaam, dat moeten ‘verzonken’ demente
mensen steeds meer missen. Soms kunnen zich zulke sterke gedachten en gevoelens aan de mens
opdringen dat hij niet anders kunnen dan ze naar buiten brengen. Als er dan niemand is om deze
gedachten of gevoelens mee te delen, dan kan men ook wij hardop in zichzelf gaan praten. Men voert
dan als het ware een gesprek met een denkbeeldige gesprekspartner. Naast deze innerlijke dialogen,
heeft de mens ook uiterlijke dialogen met andere mensen. Uiteraard zijn deze uiterlijke dialogen
gebaseerd op de innerlijke dialogen. In gesprekken of contacten met anderen drukken de mens uit wat
er in hem omgaat, hoe hij zich ons voelt, wat hij denkt en gewaarwordt. Bij ‘verzonken’ dementerende
mensen verstommen de innerlijke dialogen met zichzelf steeds meer; ze verdwijnen wel niet helemaal,
maar ze worden primitiever qua vorm en inhoud. Het hardop in zichzelf praten, hetgeen een storende
vorm van roepgedrag kan zijn omwille van het langdurige karakter ervan, is mijn inziens op te vatten
als een poging van ernstig demente mensen om nog iets van hun resterende innerlijke dialogen tot
uitdrukking te brengen. Het kan opgevat worden als een vorm van hardop gewaarworden en hardop
denken. De inhoud heeft nog wel een primitieve betekenis, maar deze is soms moeilijk te achterhalen,
vanwege het verwarde, onsamenhangende karakter ervan. Belangrijker is de boodschap van deze
vorm van roepen, namelijk: ‘ik heb behoefte om mijzelf uit te drukken en ik wil gehoord worden door
iemand’. Het is en poging om de vervreemding in zichzelf op te heffen. Het ‘chatterboxen’ sluit voor
mij hierbij aan, al is de intensiteit groter. Zo heb ik een mevrouw gekend die hele gesprekken voerde
met een denkbeeldige gesprekspartner. Het leek te gaan over iets van vroeger, maar waarover het
ging bleef onduidelijk. In haar luidop spreken, versterkt door haar doofheid, leek ze wel geïrriteerd en
boos te zijn. Soms ‘praten’ demente mensen hardop tegen een pop of een knuffelbeest.
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12.3 De aanpak: tussen contact maken en isoleren.

Roepgedrag wordt beschouwd als een zeer moeilijk beïnvloedbare vorm van probleemgedrag.
Kennelijk ervaren zorgverleners in de praktijk dit ook. Roepgedrag komt bij bijna alle disciplines in
mijn enquête op de eerste plaats van moeilijke gedragingen van demente mensen. Ondanks deze
moeilijkheid blijft volgens mij de eerste opdracht, zeker bij functioneel roepgedrag, het zoeken naar
een verklaring van het roepen vanuit de beleving. Dit zou mijn eerste keuze zijn. Ik ben mij ervan
bewust dat het mogelijk is dat een belevingsgerichte aanpak niet kan slagen. Dan is mijn tweede
keuze een meer gedragsmatige aanpak, waarbij uitsluitend geprobeerd wordt het gedrag in positieve
zin te beïnvloeden. Mijn derde keuze zou zijn een medicamenteuze gedragsbeïnvloeding, en pas in
laatste instantie zou ik kiezen voor separeren en isoleren. Ik wil deze keuzen duidelijk maken, omdat
het naar mijn ervaring, in het geval van roepgedrag niet altijd mogelijk is om belevingsgerichte
interventies te bedenken die effectief zijn. Roepgedrag is niet gemakkelijk te beïnvloeden, ook
gedragsmatig en medicamenteus niet. Zorgverleners moeten, zeker in het geval van roepgedrag,
realistische doelen stellen en tevreden zijn met beperkte resultaten. Doen ze dat niet dan versterken ze
hun eigen machteloosheid, hetgeen kan leiden, zoals we reeds zagen, tot een versterking van de eigen
vecht- of vluchtreacties.

De symbolische baarmoeder.
Zoals altijd in belevingsgerichte begeleiding moet een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds
beïnvloeding van het sociotherapeutisch klimaat, én anderzijds specifieke interventies. Dit geldt ook
voor de verschillend vormen van roepgedrag. Omdat de omgeving van demente mensen invloed
heeft op hun gedrag, is het van belang een klimaat te creëren waarin zij zich goed kunnen voelen.
Vanuit de ‘omkeringsthesis’, - dementerende mensen gaan steeds meer en steeds verder in het
verleden leven -, kunnen we een aantal voorwaarden opstellen waarin een leefklimaat voor
‘verzonken’ dementerende mensen moet voldoen. Ernstig dementerende mensen functioneren op het
niveau van zeer kleine kinderen, van baby’s, zelfs op een prenataal niveau. Vandaar dat een
leefklimaat tegemoet moet komen aan hun vroegkinderlijke behoeften en deze zijn vooral: veiligheid,
warmte en geborgenheid. Zo wil de baby in de armen van zijn moeder zijn, en het prenatale kind zich
beschermt weten in een veilige cocon. Organisatorisch en ruimtelijk zouden ‘verzonken’ mensen
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dienen te verblijven in een ‘symbolische baarmoeder’, een leefklimaat dat een verblijf in de
baarmoeder symboliseert. Dit houdt in:

kleinschalige opvang in een ruimte met duidelijke en

voelbare grenzen; een ruimte waarin beperkt, dat wil zeggen gefilterd, en selectief prikkels kunnen
binnen komen, en waarbij deze prikkels niet leiden tot overbelasting; een ruimte waarin vooral
auditieve, vibro-akoestische en tactiele prikkels worden aangeboden; een ruimte waarin onmiddellijke
behoeftenvervulling mogelijk is, omdat ernstig demente mensen uitstel van behoeftenvervulling niet
meer kunnen dragen; een ruimte waarin zij zichzelf kunnen en mogen ervaren op hun niveau; een
ruimte waarin intensief, direct lichamelijk contact mogelijk is; een ruimte waarin warmte en
betrokkenheid aanwezig zijn. Een ‘symbolische baarmoeder’ is een ‘Höle der Geborgenheit’ (Fröhlich,
1995). Het is een contactmilieu dat is afgestemd op het functionerings- en belevingsniveau van de
(zeer) ernstig verzonken demente mens. Een dergelijk milieu biedt preventieve maatregelen, die
roepgedrag voorkomen, omdat bewoners niet in een emotioneel vacuüm moeten verblijven maar
omringd worden met ‘Tender-Loving-Care’.

Specifieke interventies.
De interventies bij doelgericht roepgedrag hangen samen met de vorm van het roepgedrag. Bij doelloos
roepgedrag ligt het accent meer op het beperken van de storende gevolgen. Omdat bij ontremming de
controle over het eigen gedrag zo mogelijk nog minder is dan bij een ‘normaal’ dementieel beeld,
zullen de beïnvloedingsmogelijkheden nog beperkter zijn. Ook al kunnen we vanuit het
belevingsgericht perspectief weinig bieden om de beleving en daarmee het gedrag op zichzelf te
beïnvloeden, toch kunnen we wel belevingsgericht reageren om het versterken van het ontremd
gedrag te voorkomen. Dit impliceert dat we de angst van deze groep ‘ontremde’ demente mensen niet
kunnen negeren. Doelloos roepgedrag is voor de demente mens zelf ook een grote belasting, en achter
de façade van dit gedrag kan de angst groot zijn. Ook al is zijn gedrag storend voor zijn omgeving,
irritatie, verwijten, straf en dergelijke, -als uitdrukkingen van machteloosheid van zorgverleners -,
doen er veelal geen goed aan; ze vergroten zijn angst en versterken het ontremde gedrag.
Belevingsgerichte interventies blijven wenselijk om de angst van ontremde mensen te verminderen,
ook al zal het roepgedrag op zichzelf daardoor niet verminderen. Ook doelloos roepende demente
mensen kunnen in een ‘symbolische baarmoeder’ geplaatst worden, al zal het effect veel minder zijn.
Het doelloos roepen zal er niet door verminder of verdwijnen. Met enig begrip kunnen we meer
voorkomen dan we met straffen denken op te kunnen lossen. Angst verminderen betekent bij doelloos
gedrag het vermijden van alles wat dit gedrag blokkeert. Vooral dwangmaatregelen of
vrijheidsbelemmerende maatregelen hebben volgens mij een averechts effect; het doelloze gedrag
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wordt erdoor versterkt. Als tweede keuze strategie is er op het gedragsniveau een aantal maatregelen
te bedenken. Het voorkomen van uitlokkende factoren is erg belangrijk. Omdat ontremd gedrag op
zichzelf moeilijk te beïnvloeden is, moet het uitlokken van dit gedrag tot een minimum beperkt
worden. Onrust op de afdeling, lichamelijke pijn en ongemak, psychische stress door een te veel aan
indrukken en prikkels, maar ook een te weinig aan prikkels, kan tot uitlokken van ontremd gedrag
leiden. Een bejegening met verwijten en straffen kan ook ontremming uitlokken, evenals doen
schrikken en paniek. Misschien dat zelfs gedragsmodificatie nog enig effect kan hebben. De
voorstanders van een meer gedragsmatige aanpak beweren dat ook ernstig dement mensen nog een
vorm van leervermogen hebben. Dat zou vanuit de omkeringsthesis ook kunnen kloppen, want ook
foetussen kunnen leren, al is dit dan geen vorm van bewust leren, maar eerder het vasthouden van
indrukken. In een gedragsmatige benadering geldt in het algemeen dat belonen beter werkt dan
bestraffen, en dat een dergelijke aanpak niet mag gebeuren op een willekeurige basis, vanuit de
frustraties van het personeel, maar juist op een consistente en beheerste manier. Uiteraard zal het de
kunst zijn een stimulus te ontdekken die als beloning kan dienen, én om de benadering langdurig en
systematisch toe te passen. Ook het werken met een time-out-procedure is mogelijk. De derde keuze
strategie is een medicamenteuze aanpak. Deze aanpak uiteraard niet het terrein van de psycholoog,
maar ik wil toch wel enkele waarschuwingen plaatsen. Er is, naar mijn ervaring, ook geen sluitende
medicamenteuze aanpak voor doelloos roepgedrag. Medicijnen kunnen ontremming ook versterken,
zoals bijvoorbeeld bij opstapelingseffecten. Medicijnen zijn geen wondermiddel en we mogen dan ook
niet verwachten dat de dokter het probleem wel even zal oplossen met zijn magische pillen en
druppeltjes. Tenslotte, en dit is soms een noodzakelijke, doch ongewenste oplossing, kan het niet
anders dan het separeren en isoleren van mensen met roepgedrag. Dit is mijn laatste keuze; het is de
uiterste noodoplossing, maar soms is er geen andere meer. Het is de slechts denkbare oplossing,
omdat separeren leidt tot de versterking van het isolement, het separeren zelf een uitlokkende factor
kan zijn en het een mens onwaardige oplossing is. Let wel: separeren/isoleren van het gedrag is iets
anders dan isoleren van de persoon die dit gedrag vertoont. Daarmee bedoel ik dat het separeren van
het gedrag, bijvoorbeeld door de roepende bewoner op zijn kamer te zetten of zelfs in een aparte
geluidsisolerende kamer, niet mag betekenen dat deze bewoner aan zijn lot wordt overgelaten.
Isoleren lijkt soms een gemakkelijkheidsoplossing, maar dat is het niet. Naast het feit dat er toezicht
op de bewoner dient te blijven, is het voor mij ook van belang dat er contact blijft met de bewoner. Het
is niet omdat hij ontremd roepgedrag vertoont, dat hij ook gestraft dient te worden. Daarom is het
nodig om met een geïsoleerde bewoner veel contact te onderhouden. In de werkafspraken dient men
op te nemen, wie en hoe vaak men contact onderhoudt met de bewoner die in de ‘isoleer’ verblijft.
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De specifieke interventies bij functioneel roepgedrag zijn anders. Belevingsgerichte interventies bij
appèlroepen zijn erop gericht tegemoet te komen aan de onderliggende noden, fysiek en/of psychisch,
die ten grondslag liggen aan het roepgedrag. Pijn bestrijden, comfort vergroten, honger stillen, dorst
laven, maar ook en misschien wel vooral, contact aanbieden zijn belevingsgerichte interventies.
Vanuit hun isolement, vanuit het in zichzelf opgesloten zitten, blijven ‘verzonken’ demente mensen
een beroep doen op hun omgeving. Zij blijven hun behoefte aan contact, aan voelbaar contact kenbaar
maken. Via hun appèlroepen proberen ze de aandacht van hun omgeving te trekken voor hun
vroegkinderlijke noden: warme nabijheid van iemand die liefdevol en zorgzaam op hen reageert, die
een affectief en lichamelijk contact met hem onderhoudt. Het appèl lijkt mij gericht op de ‘goedgenoeg-moeder’.
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wordt
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communicatiekanaal, de communicatie via de aanraking, het vroegste en meest essentiële kanaal is.
Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden: relaxatie-oefeningen, hand- voet- en hoofdmassages,
snoezelen, (een aparte ruimte, of ook in de badkamer, of in de slaapkamer) maar ook hydrotherapie,
of gewoon wat knuffelen. Het doel van al het affectief lichamelijk contact moet zijn, het gevoel van
verlatenheid te doorbreken en daarmee de angst te verminderen (Verdult, 1997).
Bij interactieroepen is de eerste stap na te gaan welke interactie met de omgeving bij de bewoner tot
roepgedrag leiden. Hierbij dient vooral op zoek gegaan te worden naar die situatie die door de
demente mens als beangstigend of als stresserend worden ervaren. Uiteraard liggen de interventies in
de richting van het voorkomen of verminderen van deze angst of stress. Daarbij dient rekening te
worden gehouden met het feit dat ernstig demente mensen totaal andere dingen als stresserend
kunnen ervaren dan beginnend en gevorderd demente mensen. Vaak gaat het om ‘kleine dingen’, die
voor hen zeer indringend kunnen zijn. Het geluid van een scheerapparaat kan al zeer bedreigend zijn,
of het geluid van een bubbel-unit in het bad. Bij interactie roepen worden stress-factoren in de
omgeving opgespoord en aangepakt. Onrust op de afdeling veroorzaakt door medebewoners, bezoek
of personeel, te veel zintuigelijke indrukken, vrijheidsbeperkende maatregelen zoals fixeren, een
gebrek aan continuïteit in de contacten kunnen allemaal uitlokkende stress-ervaringen zijn. In een
affectief contact kan rust gebracht worden in een situatie waarin onrust tot interactie-roepen heeft
geleid. Vaak moet er niet zoveel gezegd worden, maar is een ‘stille aanwezigheid’ van groot belang.
Door middel van de contactreflecties van Prouty kan het contact ondersteund, uitgebreid en verdiept
worden. Ook snoezelachtige interventies kunnen rust brengen waar stress was.
Bij het ‘hardop in zichzelf praten’ zijn het de interventies gericht op het aanbieden van een vorm van
zelfervaring. Als het hardop in zichzelf praten opgevat kan worden als een soort ‘gesprek’ met een
denkbeeldige gesprekspartner, dan lijkt de eerste interventie te zijn een dialoog aangaan. De
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zorgverlener kruipt in de rol van de denkbeeldige gesprekspartner en gaat reageren op de uitlatingen
van de demente mens. Daarbij richt hij zich niet primair op de inhoud, maar luistert hij empathisch
naar de onderliggende emoties die worden afgereageerd. Bij dit communiceren kan ook weer gebruik
gemaakt worden van de contactreflecties van Prouty. De zorgverlener streeft ernaar de demente mens
tot ontlading te laten komen. Negeren heeft geen zin; het houdt het gedrag in stand. Omdat deze
vorm van roepgedrag een uiting is van een gebrek aan ervaring van zichzelf, dus gezien kan worden
als een vorm van zelfstimulering, dient deze zelfervaring ondersteund en uitgebreid te worden.
Ernstig demente mensen krijgen vooral een beeld van zichzelf via zintuigelijke indrukken en via
motorische bewegingen. Zelfervaring kan dus gestimuleerd worden door zintuigelijke stimuli zo aan
te bieden dat deze als het waren aan den lijve voelbaar worden (Pauwels, 1997). Zo kan geluid
voelbaar worden gemaakt door het lichaam in trilling te brengen; zo kan licht voelbaar gemaakt
worden door rood te combineren met warmte en blauw licht met koude lucht. Door de uitbreiding
van lichaamsbewegingen kan het lichaam ervaren worden. Door de ‘verzonken’ demente mens te
bewegen kan hij bewogen worden, door hem aan te raken kan hij geraakt worden. Dit bewogen en
geraakt worden blijven altijd binnen komen, omdat het primaire ervaringen zijn geweest, die ten
grondslag hebben gelegen aan ons psychisch leven.
Ik wil geen overspannen verwachtingen creëren rond de belevingsgerichte aanpak van roepgedrag.
Het blijft gedrag dat moeilijk te beïnvloeden is. Toch lijkt het mij een opdracht en een uitdaging om te
zoeken naar belevingsgerichte oplossingen. In dit hoofdstuk werd de nadruk gelegd op roepgedrag bij
ernstig demente mensen, wat niet wil zeggen dat gevorderd of zelfs beginnend dementerende mensen
niet zouden kunnen roepen. Roepgedrag komt echter meer voor bij ernstig demente mensen. Voor
deze groep geldt, dat affectief (lichamelijk) contact dé aanpak is.
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Hoofdstuk 13:
SEKSUEEL ONTREMD GEDRAG

13.1 Een grensoverschrijdend probleem.

Er lijkt veel veranderd te zijn in onze opvattingen over seksualiteit en ouder worden. In wat we
denken en zeggen lijken we toleranter te staan tegenover de seksuele behoeften en het seksuele gedrag
van ouderen. In de praktijk van de zorgverlening lijkt dit onderwerp veel moeilijker te liggen. Volgens
Neeleman (2000) heeft dit te maken met het feit, dat voor veel jonge zorgverleners ouderdom en lust
niet lijken samen te gaan. Ze associëren ouderdom eerder met ziekte en dood. Veel zorgverleners
lijken het dan ook emotioneel moeilijk te hebben met het idee dat ouderen seks met elkaar hebben.
Seksualiteit bij ouderen kan zelfs angst en afkeer oproepen. Neeleman oppert dat dit te maken kan
hebben met de confrontatie met het eigen ouder worden en de eigen sterfelijkheid, maar ook met het
beeld dat men heeft van de seksuele relatie van de eigen ouders. Volgens hem ervaren jongeren het als
bedreigend zich een voorstelling te maken van de seksualiteit van hun eigen ouders. Naast deze
factoren, die te maken hebben met de maatschappelijke houding én de persoonlijke ontwikkeling van
de zorgverlener, kunnen concrete ervaringen in het verzorgend werk een belangrijke rol spelen. In het
verzorgend beroep kunnen traumatische ervaringen optreden. De confrontatie met vergaande
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grensoverschrijdend en kan als zeer bedreigend ervaren worden. Overigens geldt dit niet alleen voor
zorgverleners, maar ook voor medebewoonster (het zijn meestal vrouwen die het slachtoffer zijn van
ongewenst seksueel gedrag).
Veel cijfers zijn er niet over bekend. Mertens (1996) citeert een psychiater die schatte dat in zijn
instelling ongeveer 5 à 10 van de 240 bewoners een vorm van seksueel ontremd gedrag vertoonden,
ten opzichte van verzorgend personeel. Het lijkt dus heel weinig voor te komen. In de reeds eerder
aangehaalde enquête over probleemgedrag, werd seksueel ontremd gedrag eerder gezien als
incidentele dan als dagelijkse problematiek. Ook in de ‘top-5’ van moeilijk hanteerbare gedragingen
kwam seksueel ontremd gedrag niet voor. Dit laatste kan misschien wel ingegeven zijn door sociale
wenselijkheid: jonge zorgverleners worden geacht geen problemen te hebben met seksueel gedrag. Uit
mijn eigen werkervaring weet ik dat inderdaad seksueel ontremd gedrag weinig voorkomt, maar dat
het wel vaak tot heftige reacties kan leiden. Het probleem krijgt onder verzorgenden veel aandacht,
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hetgeen erop duidt dat het veelal om een ingrijpende ervaring gaat. Seksueel ontremd gedrag van
demente mensen wordt vaak ervaren als een inbreuk op, of een schending van de eigen integriteit.
Mertens (1996) wijst er terecht op dat we ons drie belangrijke vragen moeten stellen, wanneer de
seksualiteit van een demente mens letterlijk in zicht komt. Deze vragen zijn: wat zag of hoorde ik
precies, hoe noem ik het én welke uitleg geef ik eraan? De in 1992 overleden seksuoloog prof. Herman
Musaph heeft erop gewezen, dat seksualiteit altijd bekeken moet worden vanuit de trias: individu beoordelaar - sociale context (Mertens, 1996). Dit geldt ook voor seksualiteit bij demente mensen. In
zorginstellingen zijn de zorgverleners vaak de beoordelaars van het ‘seksueel’ gedrag van bewoners,
waarbij de sociale context wordt gevormd door het leefklimaat van de instelling, en dit is vaak
aseksueel. Als (jonge) zorgverleners het moeilijk hebben met de seksualiteit van (demente) ouderen in
het algemeen, dan mag zeker gesteld worden dat concrete confrontaties in zorgsituaties niet makkelijk
zijn. De ‘objectiviteit’ van hun oordeel zal voor een groot stuk afhangen van hun attitude ten aanzien
van seksualiteit in het algemeen en bij demente ouderen in het bijzonder. Hun oordeel kan sterk
gekleurd zijn door de eigen seksuele ervaringen. Misinterpretaties en overdrijvingen zijn dan
mogelijk. In de trias van Musaph is er nog een derde partij, namelijk het geobserveerde individu, in
casu de dementerende mens. Zijn seksualiteit kan zowel door het dementeringsproces als door zijn
persoonlijke ervaringen problematisch geworden zijn. Ik kom daar in de volgende paragraaf op terug.
Omdat seksualiteit een kwetsbaar thema is, - en dit geldt zowel voor demente mensen als voor
zorgverleners -, is het van groot belang om zeer zorgvuldig met eventuele probleemsituaties om te
gaan. Zorgvuldigheid houdt eerst en vooral een persoonlijke bevraging in. In het bespreekbaar maken
van probleemsituaties rond seksualiteit, moet de beoordelaar eerst voor zichzelf bepalen of het niet
meer zijn probleem is, dan dat het daadwerkelijk een probleem van de demente mens is. Zijn eigen
normen en waarden, eventuele vooroordelen en weerstanden, kunnen zijn interpretatie van het
gedrag van de demente mens vertroebelen. De tweede stap in het bespreekbaar maken is het
uitwisselen van ervaringen binnen een bewonersgerichte bespreking. Vaak vergroot een probleem als
er niet over gesproken wordt. Het delen van ervaringen is voor zorgverleners van belang. Bij deze
besprekingen is het uiteraard ook belangrijk de eigen gevoelens aan bod te laten komen.
Over welk soort gedrag spreken we eigenlijk? Het is niet gemakkelijk om tot een goede omschrijving
te komen van een begrip als seksualiteit. Bovendien is het niet makkelijk om een helder onderscheid te
maken tussen variant en deviant seksueel gedrag. Elke generatie lijkt zijn eigen normen te hebben.
Met de groeiende tolerantie ten aanzien van seksualiteit (voor jongeren en jong volwassenen) lijkt
steeds meer mogelijk en toegestaan. De grenzen tussen deviant en variant lijken te vervagen. Seksueel
gedrag kan omschreven worden als: gedrag dat leidt tot seksuele opwinding of dat de wens in zich
heeft om tot seksuele opwinding te komen. Seksualiteit wordt geassocieerd met lichamelijke
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opwinding die gekoppeld is aan seksuele prikkeling. De opwinding is vaak gericht op het tot
ontlading komen via een orgasme. In brede zin staat seksualiteit voor alle gedragingen, gedachten en
gevoelens die te maken hebben met het eigen lichaam, en die een opwindend gevoel veroorzaken bij
zichzelf en eventueel ook bij de ander (Neeleman, 2001). Ondanks de groeiende ontkoppeling van
seksualiteit en relatie, wordt in onze cultuur seksualiteit nog steeds het liefst gezien als een
uitdrukking van wederzijdse affectie, als een vorm van lichamelijke en emotionele intimiteit
(Zwanikken, 1999). Intimiteit houdt in: wederzijdse nabijheid, het wegvallen van grenzen, het delen
van vertrouwen, en het ervaren van veiligheid en warmte. Intimiteit betekent dat de ander wordt
toegelaten tot de allerintiemste leefwereld. Speelt bij seksualiteit de opwinding en eventuele ontlading
een grote rol, in intimiteit is de emotionele betrokkenheid en verbondenheid van groot belang. Het is
dus heel goed mogelijk om intiem te zijn, zonder dat dit hoeft te leiden tot seksualiteit.
Zorgverleners kunnen ook intiem zijn met demente mensen en zo tegemoet komen aan een basale
behoefte aan veiligheid. In ‘Contact in nabijheid’ (Verdult, 1997) heb ik aangegeven dat deze behoefte
aan intimiteit en nabijheid groeit met het verloop van het dementeringsproces. Seksualiteit gaat echter
over de grens van wat toelaatbaar is in een zorgverlenende relatie. In verzorgingssituaties wordt
gesproken over ongewenst seksueel gedrag als het gaat over gedragingen zoals: obseen taalgebruik,
seksueel getinte opmerkingen, handtastelijkheden, seksuele avances, openlijk masturberen, openlijk
betasten van de eigen geslachtsdelen en/of publiekelijk uitkleden, poging tot aanranding of
verkrachting. Het is een heel scala van gedragingen waarbij demente mensen de integriteit van de
zorgverlener aantasten, door een persoonlijke grens te overschrijden.
Is alle seksueel gedrag van demente mensen ontoelaatbaar? Seksueel gedrag in de partnerrelatie is
niet per definitie ongepast omdat iemand dement wordt. Seksualiteit en intimiteit zijn algemeen
menselijke behoeften, welke in een partnerrelatie tot uitdrukking kunnen komen, ook als één of beide
partners dement zijn. Seksuele verlangens van (demente) ouderen als ongepast bestempelen lijkt pas
pervers. Seksualiteit kan wel problematisch worden voor de partner van de demente persoon, als deze
laatste wel seks wil, maar zijn partner niet meer als zodanig herkent. Dit kan betekenen dat een
demente man vreemd gaat met zijn eigen vrouw, hetgeen voor haar moeilijk te dragen is. In de
zorgverlenende relatie is seksueel gedrag echter niet toelaatbaar. Als dementerende mensen hun
seksuele verlangens omzetten in seksueel gedrag gericht op de zorgverlener, dan ontstaat er een
grensoverschrijdend probleem. De zorgverlenende relatie is primair een professionele relatie. Ook al
kan deze zorgverlenende relatie kenmerken vertonen van een grote betrokkenheid en een grote
intimiteit, toch blijft er altijd een zekere afstand. De grens is, dat seksueel gedrag niet thuis hoort in
een professionele relatie. Met andere woorden, de behoefte aan seksualiteit, of het seksuele verlangen
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is op zichzelf niet problematisch; de manier waarop een demente mens er vorm aan geeft, én de
persoon naar wie hij zich richt, kan dat wel zijn. Een demente mens kan behoefte aan seksualiteit
hebben; het wordt pas problematisch als hij (of zij) deze behoefte omzet in gedrag naar verzorgend
personeel of medebewoonsters. Dit onderscheid tussen het verlangen en de uitdrukking van dit
verlangen is van groot belang. Als zorgverleners spreken over afwijkend of storend seksueel gedrag,
dan spreken zij zich niet uit over het seksueel verlangen, maar wel over het seksueel gedrag.

13.2 Veroudering, dementie en seksualiteit.

De normale seksuele verouderingsverschijnselen betreffen vooral de lichamelijke seksuele respons, en
zijn niet zo spectaculair als vaak door jongere mensen wordt gedacht. Bij de man is het geleidelijk
verminderen van het seksueel vermogen een normale zaak; bij de vrouw neemt dit vermogen niet af
of soms neemt het toe met het ouder worden. Bij zowel de man als de vrouw komt de seksuele
response trager op gang, en verloopt ze trager. De bijbehorende bevrediging vermindert niet
noodzakelijk. Het uitdoven van seksualiteit in een ouder wordende relatie heeft soms meer met de
leeftijd van de relatie te maken dan met die van de partners Dit alles volgens Zwanikken (1999).
Volgens mij kan het zijn dat de concrete invulling van seksualiteit afneemt of wegvalt, maar daarmee
niet het verlangen naar intimiteit. Problemen op het gebied van seksualiteit én intimiteit kunnen te
maken hebben met het niet (meer) beschikken over een partner, lichamelijke klachten en ziekten,
concrete levensomstandigheden zoals het wonen in een zorginstelling, alsook met de houding van de
omgeving.
Het zal duidelijk zijn dat, als het gedrag van dementerende mensen verandert, ook hun seksuele
gedrag kan veranderen. Onderzoeksgegevens bevestigen de praktijkervaring dat de grote
meerderheid van de patiënten met de ziekte van Alzheimer seksueel minder actief wordt, en een
minderheid een vergrote seksuele activiteit laat zien (Neeleman, 2001). De vermindering van de
seksuele activiteit wordt door zorgverleners, niet als problematisch gezien. Bij een toename van de
seksuele activiteit liggen de zaken moeilijker, zeker als de seksuele behoefte wordt gericht op
(‘slechtere’) medebewoners of bewoonsters, of op verzorgend personeel. De veranderingen in het
seksueel gedrag van dementerende mensen lijkt minder samen te hangen met het niveau van de
cognitieve achteruitgang, maar meer met de affectieve veranderingen en het algemene niveau van
activiteit. Ook al lijkt het niveau van cognitief functioneren relatief weinig invloed te hebben op
seksuele activiteiten, toch kan het op de achtergrond wel een rol spelen. Door het dementeringsproces
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kan seksualiteit moeilijker bestuurbaar worden (Mertens, 1996). Leeftijd op zich lijkt geen rol van
betekenis te spelen. (Neeleman, 2001). In de zorgverlening, - zoals trouwens in onze hele
maatschappij-, lijken het vaker mannen te zijn bij wie problemen rond seksueel ontremd gedrag
ontstaan.
Door het dementeringsproces treden er veranderingen op in het seksueel gedrag, en zoals steeds moet
dement gedrag bekeken worden tegen de achtergrond van de veranderingen in de belevingswereld
van dementerende mensen. We zullen de vier hoofdfactoren uit de belevingswereld opnieuw
bekijken, en ditmaal in verband met veranderingen op het gebied van seksueel gedrag.
Eerst en vooral moeten we een aantal gedragingen uitsluiten die niets met seksualiteit te maken
hebben. Als een demente man ‘s nachts gaat dwalen, de weg naar zijn kamer niet vindt en vervolgens
in het bed kruipt van een medebewoonster, dan is dit geen ongepast seksueel gedrag, maar een
gevolg van zijn desoriëntatie in plaats. Als een demente man zijn broek niet meer goed kan sluiten
tengevolge van zijn apraxie, en deze zakt vervolgens tot op zijn enkels, dan is dit geen exhibisionisme.
Zelfs als een man (of vrouw) naakt over de gang loopt, en geschokte reacties van medebewoners
uitlokt, dan hoeft dit nog geen seksueel gedrag te zijn; hij kan zo in zichzelf gekeerd zijn of verward,
dat hij helemaal niet door heeft dat hij geen kleren aan heeft. Ook de man die voortdurend zijn penis
vasthoudt, hoeft geen seksuele verlangens te hebben; hij kan last hebben van irritatie of naar het toilet
moeten. Het vasthouden van zijn penis kan ook een manier zijn om zijn onveiligheidsgevoelens te
compenseren. Een demente vrouw die regelmatig over haar borsten streelt kan een soortgelijk effect
nastreven. Gedrag dat ogenschijnlijk als seksueel getint geïnterpreteerd kan worden, kan dus een
andere achtergrond hebben. We moeten dus oppassen voor verkeerde en te snelle interpretaties en
vooral kijken of er überhaupt wel sprake is van een seksuele lading in het gedrag.
Belevingsaspecten met betrekking tot het dement worden kunnen tot uitdrukking komen in seksueel
gedrag. De fase van het ‘bedreigde ik’ kenmerkt zich, zoals we reeds vaker zagen, door toenemende
confrontaties met het eigen groeiend onvermogen. Dit is pijnlijk, en deze pijn kan ontvlucht worden
door seksueel gedrag. Het zoeken naar lust moet dan de onlust van de pijn wegnemen of verzachten.
In de fase van het ‘verdwaalde ik’, als de angst meer toeneemt, kan seksueel gedrag een vorm van
controlepatroon zijn. Door seksueel gedrag kan de dementerende mens proberen zijn angst te
bezweren. In het algemeen kan verwacht worden dat de seksuele behoefte afneemt als iemand in
angst leeft. Echter, angst moet op een of andere manier gecontroleerd worden om ze hanteerbaar te
maken, en seksueel gedrag kan deze rol vervullen. Seksueel gedrag kan iemand als het ware afleiden
van zijn diepere angsten. ‘Verzonken’ demente mensen kunnen het verlies aan menselijk contact
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proberen te compenseren door lichamelijk contact te zoeken. Lijfelijke nabijheid kan het isolement
doorbreken. Een dergelijk contact kan eventueel seksuele gevoelens losmaken.
De tweede factor in de belevingswereld van demente mensen, de omkering van de levensloop ofwel
de retrogenese, kan ook een rol spelen in de beleving van sexualiteit. Daarbij kan gedacht worden aan
de herbeleving van oude sexuele verlangens én de daaraan gekoppelde overdracht. Wanneer een
demente mens in het verleden gaat leven, dan kan dit ook ervaringen betreffen op het vlak van
seksualiteit. We kunnen dan denken aan het herbeleven van oude sexuele fantasieën, aan
buitenechtelijke relaties, aan prostitutiebezoek, aan de eerste sexuele ervaringen in het leger, of aan
homosexuele experimenten in de puberteit. Zo heb ik een dementerende man gekend die regelmatig
seksuele voorstellen deed aan een medebewoonster in wie hij zijn eerste liefde zag. Voor hem was zij
zijn grote liefde; voor haar was hij een lastige vieze vent. Haar afwijzing kwetste hem telkens diep. In
een andere instelling kende ik een demente vrouw die vroeger als prostitué had gewerkt en die op
sommige dagen het lokken van klanten niet kon laten; ze ging daar soms erg ver in. Deze (oude)
seksuele verlangens kunnen geprojecteerd worden op verzorgend personeel. Dit kan een vorm van
overdracht zijn, waarbij een personeelslid een andere emotionele en/of sexuele betekenis krijgt dan in
de realiteit het geval is. Een demente man kan in een verzorgende zijn ‘jonge’ vrouw zien, een oude
maîtresse of een meisje uit zijn puberteit waarop hij verliefd was. Aangezien het herbeleven meer
gevoelsmatig is, en aangezien seksualiteit ook heel dicht tegen ons gevoelsleven aan ligt, kunnen oude
seksuele verlangens gekoppeld geraken aan actuele emoties. Zo kan een demente man, die zich veilig
voelt bij een verzorgende, in haar ‘iets meer’ gaan zien, haar gaan herbeleven als zijn vrouw die achter
hem staat en hem steunt.
Ook de factor institutionalisering speelt een rol in seksueel gedrag bij dementerende mensen. In heel
wat zorginstellingen heerst een a-seksueel, soms zelfs antiseksueel klimaat. Impliciet worden seksuele
behoeften en seksueel gedrag ‘verboden’ of onderdrukt. Zelfs niet problematische seksuele
gedragingen, in niet problematische situaties, zoals knuffelen tussen medebewoners van een gelijk
functioneringsniveau, wordt dan afgewezen. Dit gebeurt niet expliciet maar eerder door de uitstraling
die het personeel en het management hebben ten aanzien van de seksualiteit en de intimiteit bij
demente mensen. Ook conflicten tussen medebewoners, geroddel of uitstoting kunnen het seksueel
verlangen behoorlijk frustreren en zelfs seksueel gedrag uitlokken. Ik herinner me een demente man
die door de vrouwen van de afdeling voortdurend werd afgewezen. Hij probeerde hoffelijk te zijn,
hetgeen zij als opdringerigheid interpreteerden. Uiteindelijk werd hij kwaad en zijn kwaadheid zette
hij om in agressief seksueel gedrag. Hij begon vrouwen te slaan en in hun borsten te knijpen.
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Miesen (2000) stelt dat het contact tussen zorgverleners en dementerende mensen steeds intiemer
wordt naarmate het dementeringsproces vordert. Deze uitspraak lijkt mij ongenuanceerd. Door de
toenemende afhankelijkheid gaat het contact tussen zorgverleners en dementerende mensen zich
steeds meer afspelen in het intieme territorium van de demente mens. Dit betekent echter niet dat het
contact intiemer of vertrouwelijker wordt. Een zorgverlener kan zeer technisch en zakelijk zijn als hij
zich in het intiem territorium bevindt. Door middel van territoriumgedrag probeert de mens zich te
beschermen tegen ongewenste toenaderingen. Hoe meer vertrouwd men zich met iemand voelt, des
te dichterbij mag deze komen; hoe onveiliger men zich bij iemand voelt, des te meer afstand wil men
bewaren. Dit is territoriumgedrag, ook wel proxemische communicatie genoemd, hetgeen alle mensen
vertonen. Met slechts zeer vertrouwde mensen kunnen we intiem zijn. De dagelijkse zorg brengt een
grote mate van lichamelijke aanraking met zich mee. Om een demente mens te kunnen aanraken moet
de verzorgende in het intieme territorium van de patiënt komen, bovendien moet zij hem op intieme
plaatsen aanraken. Een dergelijke lichamelijke intimiteit kan bij de bewoner gemengde gevoelens
oproepen. Er kan een mengeling ontstaan van schaamte, woede en/of opwinding. De ene keer kan de
schaamte overheersen; de andere keer misschien de opwinding. Zorgafhankelijkheid kan een gevoel
van machteloosheid oproepen. Deze machteloosheid kan omgezet worden in een poging om macht te
veroveren. Bij nogal wat mannen is macht gekoppeld aan seks. Het seksuele gedrag kan dan een
uiting zijn van een machtsstrijd; een poging om de zorgverlener te domineren, en op die manier de
eigen autonomie te herstellen (‘ ik ben de baas’), en de identiteit te behouden (‘ik ben een man die zich
niet laat doen en ik kan mijn mannelijkheid bewijzen’).
Hier komen we bij de vierde factor in de belevingswereld, namelijk de persoonlijkheid van de
demente mens. Seksualiteit behoort meestal, en zeker in de huidige generatie ouderen, tot het strikte
privé domein. Kinderen weten vaak heel weinig over de seksuele beleving en de seksuele relatie van
hun ouders, en zijn dan ook als informant ongeschikt. In seksualiteit kunnen belangrijke, vaak
onbewuste persoonlijkheidsaspecten tot uitdrukking komen. Seksualiteit is heel nauw verbonden met
ons gevoelsleven. Elke verstoring in het kunnen beleven van gevoelens, heeft zijn weerslag op de
beleving van seksualiteit. Demente mensen die, toen ze nog niet dement waren, het moeilijk hadden
met het beleven van hun gevoelens, zullen het ook moeilijker hebben met hun seksualiteit. Seksualiteit
kan in min of meerdere mate perverse vormen aannemen, naarmate deze losser komt te staan van het
gevoelsleven. In de levensloop van demente mensen kan agressie en seks gekoppeld geraakt zijn, of
kan depressiviteit tot een vervlakking van het seksleven hebben geleid. Het kan ook zijn dat
sexualiteit vooral gekoppeld is aan geborgenheid en veiligheid. Ook het tegenovergestelde bestaat,
namelijk dat iemand alleen seks kan hebben met een persoon waarmee geen intieme, al te hechte
relatie bestaat. Seksueel gedrag kan vormen aannemen, welke niet gepast zijn in de situatie.
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Ongewenste intimiteiten vormen een schending van het intiem territorium van het slachtoffer
(medebewoners of zorgverleners), maar getuigen ook van de misvormde seksuele behoeften. Het is
een open deur intrappen om te stellen dat dementerende mensen, mensen blijven met dezelfde basale
behoeften (Miessen,2000). Seksualiteit wordt door Maslow gezien als een basale fysiologische
behoefte. Echter, als fundamentele behoeften onvervuld gebleven zijn, dan leidt deze frustratie tot de
vorming van ‘onechte’ behoeften (Stroecken, 2001). Zo kan iemand die als baby en peuter te weinig
gezien werd door zijn moeder en vader, later in zijn leven de behoefte krijgen zich te manifesteren,
zich te laten zien en gelden, op te vallen, zelfs dingen te doen die hij eigenlijk niet echt durft te doen.
Deze geldingsdrang is dan geen echte behoefte, maar verwijst eerder naar een misvorming in het
gevoelsleven. Seksualiteit is bij uitstek een domein waar onvervulde behoeften tot ‘misvormingen’
leiden. Wim Zwanikken (1999) heeft in vogelvlucht de seksuele levensloop van de mens beschreven.
De scheiding van de moeder, zo stelt hij, is niet alleen het startpunt van de verzelfstandiging, maar
ook het beginpunt van het verlangen. Het verlangen is een poging het gescheiden zijn van de geliefde
ouder - de moeder voorop - te overbruggen. Het gemis is de motor van de toenadering tot anderen.
Wat als deze scheiding van de moeder te vroeg en te abrupt gebeurd is? Dan kan het verlangen naar
de ander obsessieve vormen aannemen. Seksuele obsessies verwijzen vaak, ook in de manier waarop
ze tot uiting komen, naar vroegkinderlijke scheidingen en trauma’s. Ook in de seksuele perversie,
waarin pijn en genot aan elkaar gekoppeld zijn, zoals in sadisme en sadomasochisme, spelen in de
ontstaansgeschiedenis vroegkinderlijke trauma’s een hoofdrol. Ontremde vormen van seksueel
gedrag bij dementerende mensen, waarbij de grens van de integriteit van de ander wordt
overschreden, verwijzen naar oude frustraties en onvervulde verlangens. Dergelijke zeer subtiele en
vaak onbewuste aspecten uit de persoonlijkheid kunnen doorspelen in dement seksueel verlangen en
gedrag.

13.3 De aanpak: tussen tolerantie en begrenzen.

De eerste stap bij mogelijk seksueel ontremd gedrag is: het onderwerp bespreekbaar maken op grond
van een systematische observatie. We hebben gezien dat in seksueel gedrag de beoordelaar vanuit zijn
eigen ervaringen, vanuit zijn eigen waarden en normen, verkeerde interpretaties kan maken. De
zorgverlener kan te veel seksuele lading zien in het gedrag. Tijdens deze bespreking is het van belang
te zoeken naar alternatieve verklaringen voor het gedrag. Seksueel gedrag kan, in het licht van de
groeiende angst, gezien worden als een manier om deze basale angst het hoofd te bieden. Het is dan
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zaak om niet alleen op het symptoom te reageren (het seksueel gedrag), maar ook te zoeken naar
maatregelen om meer veiligheid te bieden. Een tweede reden om seksueel gedrag systematisch te
observeren en professioneel bespreekbaar te maken is, dat seksueel ontremd gedrag vaak direkt
appélleert aan de persoonlijke belevingswereld van de zorgverlener. Het is van belang om
overreageren te voorkomen en het gedrag van de demente mens te toetsen op de juiste betekenis.
Als er werkelijk sprake is van seksueel georiënteerd gedrag, dan moeten we onderscheid maken
tussen seksueel gedrag tussen dementerende mensen onderling, en seksueel gedrag gericht op
zorgverleners. In het geval van seksueel gedrag tussen medebewoners volg ik Frits Mertens (1996) als
hij stelt, dat zorgverleners bij seksuele gedragingen tussen bewoners pas een taak hebben, als hinder
ontstaat voor andere bewoners, als één van beiden er duidelijk niet van gediend is of ruw bejegend
wordt, óf wanneer dit zo tegen de gevoelens van de partner of de familie indruist dat daardoor het
contact met de bewoner ernstig verstoord wordt. Seksuele verlangens kunnen dus bij demente
mensen nog bestaan. In de context van zorginstellingen vraagt de uitdrukking van deze verlangens
wel om enige aandacht. Met name het beschermen van de zwakste tegen agressieve seksuele
gedragingen of opgedrongen intimiteit, is absoluut gewenst. De lust van de één mag nooit de last van
de ander zijn. Dit kan soms tot een moeilijke afweging leiden. Zo kan een demente vrouw toegeven
aan de seksuele behoefte van een man op de afdeling, omdat zij vooral behoefte heeft aan
geborgenheid en tederheid. Het kan gebeuren dat een demente vrouw de avances van een
medebewoner niet goed kan plaatsen, daardoor geen duidelijke signalen van afwijzing geeft, hetgeen
de man als een toestemming interpreteert en verder gaat. Tolerantie is goed, maar heeft zijn grenzen;
de zorgverlener heeft een zekere verantwoordelijkheid om toezicht te houden op wat er in een
seksuele relatie tussen bewoners gebeurt. Het beschermen van de zwakste schakel, het slachtoffer, lijkt
mij de eerste opdracht. Ook voor demente mensen geldt volgens mij dat seksualiteit zou moeten
kaderen in een relatie. Pure seks om de seks leidt al snel tot een slachtoffer dat zich gebruikt voelt. Dit
brengt mij bij en tweede nuancering in de tolerante aanpak. Als seksuele gedragingen een eerder
obsessief of agressief karakter hebben, dan lijkt mij dat dit geen uitdrukking is van een basale
behoefte, maar van de misvorming van een basale behoefte. In dergelijke gevallen is begrenzen
gewenst. Een seksueel verlangen kan en mag bestaan, maar kan niet vervuld worden bij iemand die
het niet wenst of die het niet begrijpt. Het zoeken naar alternatieven voor seksuele ontlading kan een
oplossing brengen. Op een afdeling voor ‘bedreigd’ demente mensen verbleef een jongere gehuwde
Alzheimer patiënt. Hij vertoonde zeer opdringerig gedrag naar verschillende medebewoonsters;
sommigen werden zelfs bang van hem en vroegen hun slaapkamerdeur op slot te doen. De behoefte
van de man werd niet ontkend, maar wel begrensd. De man kreeg erotische lectuur aangeboden,
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zodat hij zich op zijn kamer (en dat was een duidelijke grens) kon masturberen. De man werd er niet
op aangesproken, zeker niet verwijtend, als hij zijn bed vervuild had.
Als er sprake is van seksueel gedrag dat zich richt op zorgverleners dan is de gepaste strategie: niet
afwijzen van de persoon, maar wel begrenzen van het gedrag. De zorgverlener heeft het recht zijn of
haar gevoelsleven te beschermen. In een kleine minderheid kan er sprake zijn van een reële seksuele
behoefte waarvoor de bewoner een vervulling zoekt. Vaker zal het seksueel gedrag een uitdrukking
zijn van frustratie of van ontremming. In beide gevallen geldt dat de zorgverlener de seksuele
problematiek respecteert, maar het gedrag begrenst. Mocht het seksueel verlangen omgezet worden in
concreet gedrag, dan dient het gedrag afgewezen te worden, maar niet de persoon met zijn verlangen
of met zijn frustraties. Het gebruik van ik-boodschappen is van essentieel belang in een begrenzende
opstelling. In dit geval zijn responsieve of confronterende assertieve boodschappen nodig (Adams,
1993). Een responsieve ik-boodschap wordt gebruikt om een duidelijk ‘nee’ over te brengen. In het
geval van seksuele toenadering kan een responsieve boodschap zijn: ‘Ik wil niet op uw avances
ingaan, want ik vind dat het niet past in mijn relatie met u’. Tegenwerpingen of verder aandringen
wordt voorkomen door een kordate eigen beslissing, zonder redenen van buiten af. Een
confronterende ik-boodschap wordt gebruikt wanneer een demente mens de zorgverlener belemmert
in het bewaken van zijn eigen behoeften. De zorgverlener heeft dan een probleem en zal hieraan iets
moeten doen. Een affectieve manier van confronteren erkent zowel de rechten en behoeften van de
demente mens als die van de zorgverlener. Een demente man met seksuele wensen naar een
zorgverleenster mag deze wensen hebben; het is aan de zorgverleenster om haar positie duidelijk te
maken. Indien deze man haar belemmert in haar werk en haar identiteit bedreigt, dan zal ze dit
duidelijk moeten maken, zonder af te wijzen. Een confronterende ik-boodschap heeft drie elementen:
het uitdrukken van de eigen gevoelens, een beschrijving van het gedrag dat problemen oplevert én
een uitleg over de gevolgen van dat gedrag. In het geval van seksueel gedrag zou een confronterende
ik-boodschap kunnen zijn: ‘Ik ben geschrokken, toen u probeerde mijn borsten vast te pakken, omdat
ik dat niet aangenaam vind’. Assertief zijn is niet hetzelfde als agressief zijn. Assertiviteit vraagt om
duidelijkheid en stevigheid. Begrenzen is dan ook meer dan alleen ‘nee zeggen’; het vraagt om de
juiste attitude. Als de zorgverlener geïrriteerd of boos reageert, heeft hij niet assertief of te laat
gecommuniceerd. Ook als de expressieve taal van de demente mens lijkt vervallen te zijn, blijven
assertieve boodschappen mogelijk. De kordate, zelfverzekerde ik-boodschap wordt begrepen of komt
over als de zorgverlener er zelf in gelooft, én hij de demente mens niet afwijst, krenkt of vernedert.
Naast het begrenzen is het bespreekbaar houden of maken van het seksuele probleem van belang. Het
bespreekbaar maken van het verlangen of de frustratie, alsook van de pijnlijke onmogelijkheid om er

199

uiting aan te geven, behoort ook tot de aanpak van seksueel (ontremd) gedrag. In contact blijven, in
gesprek blijven met de demente mens met seksuele verlangens is van belang, niet alleen om tot
praktische afspraken te komen maar ook om gevoelens van afwijzing te voorkomen. We moeten ons
realiseren dat mannen die hun seksuele verlangens kenbaar hebben gemaakt zich daarover ook
kunnen schamen en zich schuldig voelen. Ook het helpen bij het accepteren van zelfbevrediging zou
onderdeel kunnen zijn van deze verdere begeleiding. Naast een begrenzing van het seksuele gedrag
kan samen met de bewoner gezocht worden naar andere seksuele uitingsvormen, die voor de
bewoner en het verzorgend personeel wel aanvaardbaar en haalbaar zijn. In eerdere voorbeelden heb
ik al aangegeven dat het zoeken naar alternatieven ook tot deze aanpak hoort.
Samengevat: seksueel ontremd gedrag is niet gemakkelijk te hanteren. Het is al snel
grensoverschrijdend en dat maakt het er voor de zorgverlener zelf ook niet gemakkelijk op. Bij de
aanpak van het probleem is duidelijkheid van groot belang. Bovendien moet vermeden worden alleen
op incidenten te reageren. Een tolerante houding ten aanzien van de seksuele verlangens is
gemakkelijker bespreekbaar te maken en te hanteren in een vertrouwensrelatie.
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Nawoord:
Nogmaals over veiligheid

In mijn persoonsgerichte invulling van belevingsgerichte begeleiding staat het verlies van autonomie
en van identiteit centraal in het dementerinngsproces. Daardoor wordt angst het basisgevoel van
dementerende mensen. Ik ben ervan overtuigd dat we tot meer verdieping komen in de zorgverlening
aan dementerende mensen, als wij deze fundamentele angstgevoelens onderkennen, en als wij de
wegen ontdekken om erop in te gaan. Het bieden van veiligheid is dan ook dé basisstrategie van
interactie in belevingsgerichte begeleiding. Bij elke interventie zou de zorgverlener zich moeten
afvragen: draagt datgene wat ik nu doe bij tot meer veiligheid voor deze demente man of vrouw? Dit
geldt voor de verzorgende die een dementerende persoon helpt bij het ochtendtoilet of bij een
badbeurt; dit geldt voor de fysiotherapeut die een behandeling uitvoert; dit geldt voor mensen uit de
onderhoudsdienst die een kamer schoon maken; dit geldt voor de arts die een onderzoek wil
uitvoeren; dit geldt ook voor familieleden die op bezoek komen bij een dementerende verwante in een
zorginstelling of die er thuis voor zorgen. Het zou dementerende mensen ten goede komen als alle
personen rond hen voortdurend deze betrachting zouden hebben: het bestrijden van de basale
angstgevoelens door veiligheid te bieden.
Probleemgedrag is een noodsignaal. Alle dement gedrag heeft betekenis en deze betekenis is te vinden
in de belevingswereld van dementerende mensen. Dit geldt ook voor probleemgedrag; het is de
uitdrukking van een ontredderde persoon, van iemand die geen blijf meer weet met zichzelf en met
het aftakelingsproces dat hem overkomt. Het is een uitdrukking van een verstoorde relatie met zijn
omgeving, waar hij niet lijkt te vinden wat aan zijn emotionele noden tegemoet komt. Ik heb in dit
boek geprobeerd aan te geven wat de emotionele achtergronden zijn bij de verschillende vormen van
probleemgedrag. Daarnaast heb ik veel aandacht gevraagd voor de persoonlijkheid en de
levensgeschiedenis van de dementerende mens. Vanuit de slogan: ‘we worden oud/dement zoals we
geleefd hebben’, kan de zorgverlening aan dementerende mensen niet anders dan een biografische
zorgverlening zijn. Probleemgedrag komt niet uit de lucht gevallen. De vorm die het probleemgedrag
aanneemt wordt, volgens mij, grotendeels bepaald door de vierde factor in het model van
belevingsgerichte begeleiding, namelijk de persoonlijkheid.
Veiligheid bieden kan verschillende vormen aannemen. Afhankelijk van de demente persoon zelf,
afhankelijk van de persoon van de zorgverlener, en afhankelijk van hun onderlinge relatie zal deze
basisstrategie van veiligheid bieden vorm krijgen. Als een demente mens geen veiligheid vindt in
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lichamelijke aanraking dan is dit geen goede aanpak; als een zorgverlener zich niet sterk genoeg voelt
om de boosheid van een demente man te dragen, dan biedt deze zorgverlener geen veiligheid; als de
relatie tussen een dementerende vrouw en een bepaalde zorgverlener, - om wat voor reden dan ook ,verstoord is geraakt, dan zal deze zorgverlener niet meer als veilig ervaren worden door de demente
mens. Met andere woorden: veiligheid bieden is een subtiel relationeel gebeuren en geen eenvoudige
trukendoos die even geopend wordt op het moment dat er een crisissituatie is. Voor probleemgedrag
geldt zeker, dat de preventieve aanpak de beste aanpak is. Dit houdt in dat er niet gewacht wordt met
het aanbieden van veiligheid tot er een probleem is. Veiligheid bieden is én een klimaat scheppen
rond de demente mens waarin hij zich minder angstig voelt, én gebruik maken van specifieke
interventies op het moment dat er concrete moeilijkheden ontstaan.
In teamvergaderingen, bewonersgerichte besprekingen, in trainingen of voordrachten heb ik vaak
gemerkt dat er zorgverleners zijn die zich weinig of geen voorstelling kunnen maken van wat
eigenlijk ‘veiligheid’ is. Soms vinden ze dan mijn ideeën te ver gezocht en worden ze vanuit een
zekere weerstand afgewezen; soms moesten zorgverleners zich afsluiten en hun blik naar binnen
keren als ik het over veiligheid had. Herkenden zij een onveiligheid in zichzelf? Uiteraard heb ik ook
zorgverleners ontmoet, die vanuit hun persoonlijke ervaring in volle overtuiging mijn pleidooi voor
meer veiligheid ondersteunden. Ik heb het al vaker aangegeven in dit boek: de persoonlijke
ervaringen van de zorgverleners zijn van doorslaggevend belang in hun attitude naar de
dementerende mens toe. Als we de angst in ons eigen leven niet onderkennen en niet kunnen toelaten,
dan wordt het ook heel moeilijk een voorstelling te maken van wat veiligheid zou kunnen zijn. In de
mate dat we onze eigen angsten onderkennen zullen we dementerende mensen de veiligheid kunnen
bieden die ze nodig hebben.
‘Veilig’ wordt in het woordenboek omschreven als: buiten gevaar zijn, beschermd zijn tegen personen
of gevaren die iemand bedreigen, verzekerd zijn tegen aantasting of gevaar. We kunnen met recht
zeggen dat dementerende mensen in gevaar zijn. Het gevaar komt niet van buiten af, maar komt van
binnen uit. Het aftakelen, dat dementeren heet, brengt demente mensen in een proces dat een
aantasting betekent van hun persoonlijke veiligheid. De grondlegger van de humanistische
psychologie, Abraham Maslow, associeert veiligheid met een ordelijke, voorspelbare, betrouwbare en
georganiseerde wereld waarop we kunnen rekenen, waarin onverwachte, onhanteerbare, chaotische
of andere gevaarlijke dingen niet voorkomen, en waarin in elke geval personen aanwezig zijn die ons
beschermen tegen gevaar of ander nadeel (Maslow, 1981). Dementerende mensen hebben nood aan
een voorspelbare en gestructureerde wereld die hen houvast biedt. Vanuit zijn hechtingstheorie
brengt Bowlby (1983) veiligheid in verband met de beschikbaarheid van een hechtingsfiguur, die aan
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de behoefte tot nabijheid tegemoet komt. Een hechtingsfiguur wordt als veilig ervaren als deze
beschikbaar, sensitief en responsief is; met andere woorden, als deze empathisch is en zijn empathie
ook laat merken en voelen. Vanuit hun groeiende angst hebben dementerende mensen nood aan
veilige hechtingsfiguren. Deze hechtingsfiguur heeft de kenmerken van de ‘goed-genoeg-moeder’,
zoals Winnicott (1987) deze zou noemen. Hij benadrukte vooral het belang van ‘containment’.
Veiligheid ontstaat als alle ondraaglijke gevoelens, fantasieën, impulsen of andere ervaringen worden
omvat door iemand die deze aankan, deze kan laten bestaan en er betekenis aan kan geven. Het
onverdraaglijke wordt draaglijk gemaakt door de ‘container’ die op deze manier veiligheid biedt. In
dit boek wordt veiligheid beschouwd als het structureren van de ervaringen van dementerende
mensen binnen een veilige hechtingsrelatie, waar ondraaglijke angstgevoelens beter hanteerbaar
worden gemaakt. Dementerende mensen hebben nood aan een ‘containende’ zorgverlener. De manier
waarop de ‘goed-genoeg moederende’ zorgverlener dit doet kan verschillen. Er zijn geen echte
specifieke vaardigheden voor. Het zal vooral zijn uitstraling zijn, zijn attitude die het verschil maakt:
veilig of onveilig.
De conclusie moet volgens mij dan ook zijn: het is aan de mensen in de omgeving van dementerende
personen om een klimaat te scheppen waarin steun, geborgenheid, verbondenhei, structuur, houvast
en betrouwbaarheid centraal staan. In zo’n klimaat kan een demente mens zijn angsten toelaten en
delen, waardoor deze angsten afnemen en zijn belevingswereld minder domineren. Het zal in de
‘ontmoeting’ met de veiligheidbiedende zorgverleners zijn dat hij zijn emotionele noden tot
uitdrukking kan brengen. Als hij zijn emotionele noden beantwoord ziet, dan heeft hij minder
probleemgedrag nodig om aandacht te vragen voor zijn diepe noodlijdendheid. Dit is misschien een
idealistisch standpunt, maar dementerende mensen hebben zorgverleners nodig die het ideaal niet uit
het oog verliezen, ook al is het niet altijd haalbaar.
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