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INLEIDING

Geriant biedt al vele jaren hulp aan thuiswonende
mensen met dementie. We hebben een aanbod
van diagnostiek, behandeling, casemanagement,
eHealth, scholing en advies. In onze opname
kliniek kunnen mensen met cognitieve problemen
kortdurend worden opgenomen voor diagnostiek en
behandeling. Minder bekend is dat Geriant ook hulp
biedt in zorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met dementie. Casemanagers
dementie, GZ-psychologen en specialisten ouderengeneeskunde kunnen de zorgverleners en de
huisarts bijstaan met diagnostiek, behandeling en
casemanagement.

Dit handboekje is gezamenlijk geschreven met
Tineke Dijk, Eva Hoogland, Martin Kooij, Sian Lien
Oh, Karen Otto en Anne Rienstra. Daarnaast kreeg
ik advies van Cindy Brink, Jan Vuister en Robbert
Huijsman.
Paul-Jeroen Verkade,
Regiomanager en casemanager dementie
April 2020

Deze intramurale hulp verschilt op een aantal punten
van het werk bij mensen thuis. In dit boekje wordt
de intramurale aanpak beschreven van hulpverleners van Geriant. Het biedt een overzicht van de
geboden hulp, de gebruikte methodieken en de
mogelijke interventies. Het doel is de werkwijze van
Geriant binnen intramurale woonlocaties makkelijker
overdraagbaar te maken. Het boekje sluit aan bij de
eerder bij Geriant verschenen handboeken Ziekte
diagnostiek dementie, Zorgdiagnostiek dementie en
Casemanagement bij dementie. Het is in de eerste
plaats bestemd voor (beginnende) medewerkers van
Geriant. Daarnaast is het boekje mogelijk interessant
voor andere belangstellenden.
In de ambulante zorg spreken we over cliënten,
maar intramuraal spreken we meestal over bewoners. Daarom wordt in dit boek de term bewoner
gehanteerd. De intramurale voorzieningen waar de
hulp plaatsvindt noemen we in dit boekje (woon-)
zorgcentra. Deze benaming is tegenwoordig gangbaarder dan de oudere term verzorgingshuis. Voor
de leesbaarheid schrijven we niet telkens ‘zij of hij’,
maar kortweg ‘zij’. Waar ‘zij’ staat, kan dus ook ‘hij’
worden gelezen.
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HOOFDSTUK 1

Wonen en werken
in een
woonzorgcentrum
Martin Kooij
specialist ouderengeneeskunde
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INLEIDING
Leven in een woonzorgcentrum stelt ouderen voor
uitdagingen, waarvan de impact nogal eens wordt
onderschat. Eén daarvan is het omgaan met afhankelijkheid op een moment dat hun lerend vermogen
en de vaardigheid zich aan te passen aan veranderende omstandigheden zijn verminderd.
Het is een aanrader om Pogingen iets van het leven
te maken: Het geheime dagboek van Hendrik Groen,
83¼ jaar te lezen. Hierin beschrijft een nog wel zelfredzame, onafhankelijke geest het dagelijks leven in
een verzorgingshuis. Weliswaar is het een geromantiseerde werkelijkheid, maar in de kern gaat het over
dat wezenlijke thema van zoeken naar balans in een
niet-zelfverkozen omgeving en cultuur. Zo onafhankelijk en gevat kom je ze in het huidige woonzorgcentrum nauwelijks meer tegen.
In het hedendaagse woonzorgcentrum zul je eerder
iemand aantreffen die de regie over haar leven
grotendeels kwijt is. Laten we haar mevrouw Blauw
noemen. Wanneer een hulpverlener van Geriant haar
bezoekt op het appartement, is zij één van de vele
onbekenden die onverwachts kunnen binnenvallen
(niet zelden zonder te kloppen). Een warm onthaal
volgt, want naast een gebrek aan privacy is ook
eenzaamheid vaak een probleem in het woonzorgcentrum. Wanneer de bezoeker het vertrouwen weet
te winnen van mevrouw Blauw ontstaat een positief
contact, dat moeilijk te verbreken valt als het tijd is
om te vertrekken.
Deze positieve indruk contrasteert met de reden
van het bezoek. Het zorgteam heeft hulp gevraagd
bij mevrouw Blauw, die afwerend is tijdens de
verzorging en voortdurend belt zonder een duidelijke hulpvraag. Daarbij kan ze ‘uit het niets’ boos of
angstig worden.
De hulpverlener staat voor de taak tot een verklarend
verhaal te komen, dat aanknopingspunten biedt om
de situatie te verbeteren: voor mevrouw Blauw, voor
het zorgteam, voor de familie, voor de medebewoners. Bij problematiek rondom veranderend gedrag
is het eerst en vooral van belang de perspectieven
van verschillende betrokkenen goed te kennen. De
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hulpverlener moet zich dus verdiepen in de bewoner
en de naasten, maar ook in de zorgverleners en de
omgeving waarin zij hun werk doen. Om een indruk
te geven volgt daarom een schets van een ‘typische’
bewoner in een woonzorgcentrum.

DE BEWONER EN HAAR FAMILIE
Mevrouw Blauw is een half jaar geleden in het
woonzorgcentrum komen wonen. Haar kinderen
wonen op twee uur rijden afstand. Hun betrokkenheid uit zich vooral in kritiek op de dagelijkse zorg,
gedreven door machteloosheid. Mevrouw Blauw lijdt
aan de ziekte van Alzheimer. Ze heeft een regelmatig, overzichtelijk leven geleid. Als oudste van een
groot gezin heeft ze nauwelijks kind kunnen zijn.
Een ervaring van seksueel misbruik heeft ze haar
hele leven bij zich gedragen. Ze hield van de natuur,
klassieke muziek en handwerken. Haar echtgenoot
is vijf jaar geleden overleden. Het was een wat
afstandelijk huwelijk. Sinds drie jaar woonde ze in
een kleine flat, enkele kilometers van het huis waar
ze haar kinderen heeft zien opgroeien. Ondanks
huishoudelijke hulp, een maaltijddienst en het uit
handen nemen van de administratie door haar zoon
werd ze angstig in haar eigen omgeving en vluchtte
ze met regelmaat haar flat uit, het dorp in op zoek
naar haar oude huis. Steeds vaker kon ze de weg
niet meer terugvinden. Op een van haar uitstapjes is
ze ten val gekomen met als resultaat een gebroken
heup. Vanuit het ziekenhuis is ze tijdelijk overgeplaatst naar het woonzorgcentrum. Daar lukte het
niet om weer op de been te komen, waarop besloten
werd het verblijf definitief te maken. Vanwege een
delier heeft mevrouw Blauw daar allemaal weinig
van meegekregen. De verhuizing is haar slecht
bekomen. Het appartement voelt voor haar niet aan
als thuis. Ook door de geheugenproblemen weet
ze vaak niet meer precies hoe ze in deze omgeving
is beland. Ze vindt het afschuwelijk dat ze nu aan
een rolstoel is gekluisterd. Ze begrijpt niet waarom
ze steeds zo’n zeurende pijn in haar heup voelt. Het
maakt haar prikkelbaar. Ze belt regelmatig naar de
verzorging, omdat ze houvast zoekt. Maar als er
dan een verzorgende verschijnt, weet ze niet meer
waarom ze heeft gebeld en is het onrustige gevoel
niet verdwenen. Zeker niet nu de verzorgenden haar

steeds vaker kortaf en geïrriteerd bejegenen. De hulp
bij het wassen door haar onbekende mensen vindt
ze afschuwelijk. Schaamtegevoel speelt daarbij een
grote rol. De seksuele relatie met haar echtgenoot
was altijd problematisch en ze bezocht nooit een
zwembad of strand in badkleding. Niemand in haar
directe omgeving kent haar verhaal. De verzorgenden zien een claimende vrouw die onaangenaam
uit haar slof kan schieten. Ze lopen op hun tenen,
vanwege de voortdurende kritiek van de familie en
doordat mevrouw Blauw hen elke keer stoort in hun
normale werkritme. De zoon is wanhopig. Zes keer
op een dag belt moeder hem met de vraag of ze
alsjeblieft naar huis mag. Hij herkent de vrouw die
hem met veel liefde en aandacht heeft opgevoed
vaak niet meer en voelt zich schuldig.

HET WOONZORGCENTRUM
De volgende beschrijving is gebaseerd op de praktijk
van alledag en nergens overdreven. Dat betekent
zeker niet dat alle beschreven problemen te vinden
zijn in alle woonzorgcentra. Het is echter belangrijk
dat de hulpverlener begrijpt waarom een op papier
prima werkende probleemdefinitie en bijpassende
interventie in de praktijk voortijdig kan stranden. Het
doel is mogelijke naïviteit te vervangen door een
gezonde dosis realisme.
De praktijk van de wereld in het woonzorgcentrum is
namelijk complex. Richtlijnen, theorie en goede zin
alleen zijn onvoldoende om te komen tot kansrijke,
breed gedragen interventies. Een professional die de
praktijk goed kent, weet hoe ze met de beschikbare
mogelijkheden en mensen positieve invloed kan
uitoefenen op problematisch veranderend gedrag.
Maar ze ziet ook tijdig wanneer verbetering binnen
de bestaande woonomgeving niet mogelijk is. Een
overplaatsing van een bewoner naar een passender
zorgomgeving is dan gewenst. Dat voorkomt ook
nodeloze verspilling van motivatie en energie van de
medewerkers in het woonzorgcentrum.

HET ZORGTEAM
Het zorgteam bestaat uit een diverse groep mensen,
die zelden met één mond spreekt. Veel huisartsen

lopen hierop vast, omdat zij veronderstellen dat een
gesprek met een verzorgende automatisch betekent
dat het hele team dit hoort, verwerkt en er enthousiast mee aan de slag gaat. Er zijn veel verschillen
tussen individuele verzorgenden. De verzorgende
op niveau drie kan contact-/eerstverantwoordelijke
verzorgende zijn, medicijnen delen en zorgplannen
beheren. Zij is actief in de zorgverlening, delegeert
en deelt dit werk met helpenden (niveau twee),
huiskamerbegeleiders (al is het aantal gezamenlijke
huiskamers in sneltreinvaart afgenomen), restaurantmedewerkers, facilitaire-dienstmedewerkers en
vrijwilligers. De verzorgende niveau drie is doorgaans
de steunpilaar in de zorg. Een goede verbinding met
haar (en soms een hem) wil je tot stand brengen.
Maar dan begint het verhaal pas.
Allereerst is er de betrokkenheid bij de doelgroep.
Verzorgenden in een woonzorgcentrum hebben
gekozen voor het werk in een algemeen woonzorgcentrum, niet voor een psychogeriatrische afdeling in
een verpleeghuis. Een aanzienlijk deel van hen heeft
weinig affiniteit met cognitief kwetsbare mensen
met veranderend gedrag. De als hoog ervaren werkdruk draagt hieraan bij, net als het feit dat organisaties historisch gezien vaak weinig hebben geïnvesteerd in de kennis en kunde van medewerkers om
een snel complexer wordende doelgroep te helpen.
Het is naïef ervan uit te gaan dat iedereen staat te
trappelen om een als problematisch ervaren situatie
zorgvuldig in kaart te gaan brengen. Het ontbreekt
vaak aan succeservaringen met oplossingen die
anders zijn dan medicatie en/of verhuizing. Het
gebrek aan geloof en dus betrokkenheid bij een
niet-medicamenteuze oplossing leidt niet zelden tot
een selffulfilling prophecy.

DE CULTUUR
De cultuur in een woonzorgcentrum is eerst en
vooral een werkcultuur. Momenten van rust en
reflectie zijn niet vanzelfsprekend. Een één-op-één
contact tussen medewerker en bewoner buiten de
normale basiszorg wordt doorgaans niet als werk
gezien. Wassen, wondverzorging, aankleden en te
eten geven gaan voor. De momenten dat het zorgteam bijeenkomt om zorginhoudelijke zaken met
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elkaar te delen zijn schaars tot afwezig. Werkbesprekingen gaan over logistieke zaken; niet in de laatste
plaats gestimuleerd door het management, dat
meetbare zaken wil zien om zich te verantwoorden
tegenover de buitenwereld. De buitenwereld doet
hierop een niet te negeren en zwaar appèl. Zorgplannen zijn er vaak meer voor die buitenwereld
en vormen in de praktijk zelden onderdeel van het
dagelijkse zorgproces. Er wordt meestal gewerkt
met ‘ADL-kaarten’, die een kort overzicht geven van
de behoefte rond algemene dagelijkse levensverrichtingen en gemaakte afspraken. Verreweg het belangrijkste communicatiemiddel is echter de dagelijkse
rapportage. Tijd voor een rustige en zorgvuldige
overdracht van dienst op dienst is schaars.
Een eerste indruk in een woonzorgcentrum is
veelzeggend. Voorheen deed de nieuwe bezoeker die
op bij de receptioniste, maar deze is in de afgelopen
jaren zo goed als verdwenen uit het woonzorgcentrum. Bij een bezoek in de namiddag kan de indruk
bestaan, dat het pand buiten de bewoners nagenoeg
verlaten is. In de ochtend is er echter nog wel veel
bedrijvigheid. Het eerste contact met de verzorging
kan variëren van totaal niet opgemerkt worden, of
een afstandelijke blik, tot een medewerker die direct
vraagt of ze je van dienst kan zijn. Negen van de tien
keer zegt dit iets over de sfeer en cultuur in ‘het huis’.
Teams zijn vaak minder hecht en vertrouwd met
elkaar dan het op het eerste gezicht lijkt. Medewerkers kunnen onvoldoende op de hoogte zijn van
elkaars kwaliteiten, want ze werken het grootste deel
van de dag alleen. Het kan zijn dat er een medewerker rondloopt met veel ervaring in de psychogeriatrische zorg en dat de meeste collega’s daar
geen idee van hebben. Er kan onvrede over en weer
bestaan, die al lange tijd sluimert. Desondanks wordt
er met regelmaat gesproken namens het team. ‘Wij
als zorgteam vinden dat...’ is snel uitgesproken en
verdient een kritische blik.
Zoals eerder gezegd is de belangrijkste vorm van
communicatie de rapportage in het zorgdossier.
Het nadeel daarvan is dat alleen de meest recente
notities worden gelezen, en opmerkingen van een
paar dagen terug vrijwel geen aandacht meer krijgen.
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Soms wordt gewerkt met uitzend- of oproepkrachten
en is er weinig continuïteit. Het ontbreekt mevrouw
Blauw dan aan een vertrouwd gezicht. Niemand kent
haar hele verhaal. Problemen die worden voorgelegd
door een verzorgende kunnen gebaseerd zijn op
een situatie die al maanden speelt, maar ook op een
‘slechte dag’ van mevrouw Blauw. Degene die het
(telefonisch) presenteert is vaak niet de persoon die
je de volgende dag ontmoet in het woonzorgcentrum. Het kan zomaar zijn dat de medewerker die je
spreekt net terug is van verlof.
Al dan niet bewust is het voor medewerkers pas
goed als iedereen gewassen, gekleed en gevoed
is en rustig en tevreden achter een kopje thee op
haar appartement zit. Interventies zonder verwachtingenmanagement (wat is het hoogst haalbare
doel in het veranderende gedrag?) zijn bij voorbaat
gedoemd te mislukken. Evenals interventies die een
te groot beroep doen op het overstijgend denken
van de medewerker. Medewerkers in het woonzorgcentrum zijn doorgaans praktisch ingesteld. Op weg
naar een doel moeten zij stapje voor stapje worden
meegenomen. Dat betekent dat de hulpverlener
ook een vaardig coach moet zijn. Een mooie basis
daarvoor is de binnen Geriant gebruikte methode
van coachende gespreksvoering van Huub Buijssen.
Deze helpt aan te sluiten op de beleving, motivatie en
verwachtingen van medewerkers.
Verzorgenden vallen niet te benijden en zijn hooguit
in geringe mate verantwoordelijk voor de bovenbeschreven problematiek. Zij werken hard en met
hart en ziel. Ze zitten in de spreekwoordelijke boot
waarmee een roeiwedstrijd moet worden gewonnen.
In het eerste jaar verliest de boot met een neuslengte van de concurrent. Er wordt besloten voor
de volgende wedstrijd een van de roeiers aan te
wijzen als coach/manager van de nog aanwezige
roeiers. Dat jaar verliezen ze met een bootlengte. En
wederom wordt een roeier opgeofferd. Het resultaat
van het volgende jaar laat zich raden. Het oude
verzorgingshuis is ontmanteld en veel groepsfaciliteiten zijn verdwenen. De klus is groot. Het aantal
medewerkers (te) klein.

Hoewel de meeste medewerkers zich er niet van
bewust zijn, hunkeren zij naar meer onderlinge
samenwerking (gedeelde verantwoordelijkheid),
echte verbinding met mevrouw Blauw en scholing. Zij hebben al die jaren de last gedragen van
een steeds complexer en veeleisender geworden
doelgroep bij gelijkblijvende of zelfs verschralende
mogelijkheden. Het vraagt moed van een individuele
verzorgende om verantwoordelijkheid op zich te
nemen voor iets dat onzeker maakt. Iets waar je
alleen voor staat en waarvoor je alleen op je eigen
deskundigheid kunt terugvallen. Het vraagt vaak
inzet bovenop de werktijd, die vrijwel volledig opgaat
aan de dagelijkse ‘klussen’.

problemen op een gezamenlijke en constructieve
manier over te brengen aan de beleidsbepalers.
De bewoners krijgen een gezicht en een verhaal
wanneer de medewerkers dat ook krijgen. De uitdaging is nu, dat de reguliere casemanager zich van
dit kader bewust blijft en haar interventies en inzet
hierop aanpast. Medewerkers moeten ervaren dat
de hulpverlener er echt voor hen is. Ze is niet iemand
die in en uit rent na het droppen van een pakketje
opdrachten. Wanneer de hulpverlener zich als anker
en verbinder manifesteert, kan daaruit opvallend veel
goeds voortkomen. Ook hier zijn realisme en pragmatisme op zijn plaats. Niemand kan in zijn eentje
de wereld redden.

CASEMANAGERS IN HET WOONZORGCENTRUM
Het project Meer dan wonen, dat de casemanager
middenin dit woonzorgcentrum plaatste, heeft ons
dit alles geleerd. De casemanager-wonen was een
hbo-plus-verpleegkundige die meerdere dagen per
week rondliep in het woonzorgcentrum. Zij stelde
zich laagdrempelig, proactief en consultatief op en
nam eventueel taken over die de deskundigheid van
de zorgteams te boven gingen. Het was iemand
om op terug te vallen als het ‘te moeilijk’ werd. De
casemanager-wonen organiseerde koffie-overleggen waarin de inhoud, scholing en het persoonlijk
perspectief (intervisie) van de verzorgende centraal
stonden. De medewerkers kregen zo binnen het
team een duidelijker gezicht en profiel en werden
beter toegerust. Daarmee kwam er zicht op het
informeel leiderschap binnen het woonzorgcentrum
en op potentiële dragers van een positieve cultuur
rond mensen met cognitieve beperkingen. Dat bood
kansen om de kwaliteit van de zorg te verhogen en
de synergie in het team te benutten.
Wat het project Meer dan wonen ons vooral heeft
geleerd, is wat de kortste weg is naar een betere
kwaliteit van zorg voor de bewoners met (cognitieve)
problemen. Namelijk: het leren kennen (bevragen!),
ondersteunen, stimuleren en inspireren van de
medewerkers – inclusief management – in het
woonzorgcentrum. Niet zelden is de afstand tussen
management en werkvloer te groot geworden. Op
de werkvloer ontbreekt het aan vermogen om de
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HOOFDSTUK 2

Het hulpaanbod
van Geriant in het
woonzorgcentrum
Paul-Jeroen Verkade
regiomanager en casemanager dementie

11

De eerstverantwoordelijke verzorgende van mevrouw
Blauw overlegt met haar collega’s over de problemen
die zij ervaren in de zorg voor mevrouw Blauw.
De collega’s vinden dat er iets moet gebeuren. Ze
denken aan rustgevende medicatie of verhuizing
naar een verpleeghuis. De eerstverantwoordelijke
verzorgende vraagt met toestemming van de huisarts om hulp van Geriant en meldt mevrouw aan.

INLEIDING
Verhuizen naar een zorgcentrum doen ouderen niet
zomaar. Meestal doen ze dit pas als zelfstandig
wonen thuis echt niet meer gaat. Bijna alle bewoners van een zorgcentrum hebben meerdere, veelal
complexe zorgvragen. Ze kampen vaak met zowel
cognitieve als lichamelijke problemen.
Om te kunnen wonen in een woonzorgcentrum is
een indicatie nodig voor de Wet langdurige zorg
(Wlz). Deze moet worden aangevraagd bij het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Mensen komen in aanmerking voor een Wlz-indicatie
als zij voldoen aan drie voorwaarden:
• Zij hebben een psychogeriatrische aandoening
(zoals dementie), en/of een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Dit wordt de
grondslag genoemd;
• Zij hebben permanent toezicht of 24 uur per dag
zorg in de nabijheid nodig;
• Het is duidelijk dat zij blijvend (= levenslang) zorg
nodig hebben.
Kenmerkend voor een woonzorgcentrum is dat het
zorg biedt ‘zonder behandeling’. Er is 24 uur per
dag verzorging aanwezig, maar voor de medische
behandeling blijft de huisarts verantwoordelijk. Dit
in tegenstelling tot een verpleeghuis (‘met behandeling’), waar een specialist ouderengeneeskunde
de hoofdbehandelaar is. Ook de paramedische zorg
in woonzorgcentra, bijvoorbeeld de fysiotherapeut,
wordt betrokken uit de eerste lijn. Voor diagnostiek,
behandeling en begeleiding kunnen zorgcentra een
beroep doen op Geriant.
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HULPVERLENERS VAN GERIANT
Vanuit Geriant werken de casemanager dementie,
de specialist ouderengeneeskunde en de GZ-psycholoog in woonzorgcentra. Casemanagers dementie
bij Geriant zijn verpleegkundigen met tenminste een
hbo-diploma en een aanvullende opleiding tot casemanager dementie. Zij hebben kennis en competenties rond het ziektebeeld dementie, bijkomende
lichamelijke ziekten, behandel- en begeleidingsmethodieken bij dementie en de ondersteuning van
mantelzorgers en zorgteams. Voor het zorgcentrum
zijn zij het eerste aanspreekpunt en coördineren ze
het contact en inzet van de andere behandelaren van
Geriant.
Specialisten ouderengeneeskunde zijn artsen die zijn
gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen
en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. Zij kunnen zowel intra- als extramuraal
werken.
De gezondheidszorg- of GZ-psycholoog is een
psycholoog met een aanvullende opleiding. Deze
tweejarige postmasteropleiding geeft toegang
tot inschrijving in het BIG-register (Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg). De GZ-psycholoog is
bekwaam in diagnostiek en (psychologische) behandelmethodieken.

GERIANT INSCHAKELEN: HOE WERKT HET?
Er zijn verschillende manieren om de hulp van
Geriant in te roepen. Sommige zorgcentra doen dit
op structurele basis. Zij kiezen voor een uitgebreid
pakket met een vast aantal uren inzet van de specialist ouderengeneeskunde en/of de GZ-psycholoog.
De specialist ouderengeneeskunde kan bijvoorbeeld
standaard deelnemen aan het multidisciplinair
overleg (MDO) in het zorgcentrum, of de GZ-psycholoog woont er de gedragsbesprekingen bij. Bij zo’n
structurele inzet binnen een zorgcentrum worden
bewoners niet als cliënt ingeschreven bij Geriant.
Hulpverlening kan ook plaatsvinden op consultbasis: diagnostiek, behandeling en/of begeleiding
van een individuele bewoner, die als cliënt wordt
ingeschreven bij Geriant. Inschrijving bij Geriant

gebeurt meestal niet bij collegiale consultatie van
de specialist ouderengeneeskunde door de huisarts.
Voor registratie en declaratie daarvan is een aparte
logistiek ingericht. Er zijn ook zorgorganisaties die
zelf een specialist ouderengeneeskunde in dienst
hebben, die vorm en inhoud geeft aan het MDO en
beschikbaar is voor consultatie door verzorgenden
en de huisarts. Deze zorgcentra vragen alleen inzet
van de casemanager dementie bij een bijzondere
hulpvraag rond een bewoner.

In onderstaand overzicht zijn de verschillende opties weergegeven.

MEDEWERKER

UITGEBREID PAKKET

BASISPAKKET

Specialist
ouderengeneeskunde

Inzet op contractbasis. Neemt standaard
deel aan MDO. Geriant stuurt factuur.
Bewoner niet ingeschreven bij Geriant.

Bij specifieke hulpvraag. Inzet op consultbasis. Geriant declareert zelf bij zorgkantoor. Cliënt is ingeschreven bij Geriant,
behalve bij kortdurende consultatie door
de huisarts.

GZ-psycholoog

Inzet op contractbasis. Kan standaard
deelnemen aan MDO of gedragsbespreking. Geriant stuurt factuur. Bewoner niet
ingeschreven bij Geriant.

Bij specifieke hulpvraag. Inzet op consultbasis. Geriant declareert zelf bij zorgkantoor. Cliënt is ingeschreven bij Geriant.

Casemanager
dementie

Bij specifieke hulpvraag. Inzet op consultbasis. Geriant declareert zelf bij zorgkantoor.
Cliënt is ingeschreven bij Geriant.
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EEN HULPVRAAG AANMELDEN
De variatie in afspraken met zorgcentra betekent
dat een hulpvraag Geriant langs diverse wegen kan
bereiken. Zo komen casemanagers dementie soms
langs voor overleg over een individuele oudere, en
krijgen ze in de wandelgangen ook een vraag over
een andere bewoner. Ze kunnen de eerstverantwoordelijke verzorgende dan adviseren de huisarts
een aanmelding te laten doen voor deze persoon.
De hulpvraag kan ook bij de huisarts zelf vandaan
komen, bijna altijd in samenspraak met de verzorgenden. Woont een hulpverlener van Geriant structureel het multidisciplinair overleg in een zorgcentrum
bij, dan komen problemen daar ter tafel.
Voor nieuwe cliënten vraagt Geriant altijd om een
verwijzing van de huisarts. We vinden het belangrijk
dat deze als hoofdbehandelaar op de hoogte is van
de hulpvraag. De huisarts meldt de bewoner aan bij
het aanmeldpunt ouderen van GGZ Noord-HollandNoord en Geriant. Dat gaat bij voorkeur via de
digitale applicatie ‘Beter verwijzen/Zorgdomein’. De
huisarts kan daarin vanuit het eigen huisartsinformatiesysteem relevante informatie meesturen, zoals de
medische voorgeschiedenis en recent labonderzoek.
Ze kan ook specifieke vragen stellen en een beroep
doen op de verschillende disciplines van Geriant. Het
aanmeldpunt verwerkt de aanmelding administratief
en stuurt haar door naar het Geriant-team in de regio
waar het verzorgingshuis zich bevindt.

NA DE HULPVERLENING
Na diagnostiek en teambespreking vanuit Geriant
gaat er een brief naar de huisarts over de bevindingen. Bij belangrijke wijzigingen in bijvoorbeeld
medicatie is er ook vaak telefonisch overleg met de
huisarts.
De hulpverlening van Geriant wordt bij voorkeur
geëvalueerd in het multidisciplinair overleg of de
zorg-leefplanbespreking. Dit zijn periodieke besprekingen binnen het zorgcentrum waarin men de
zorgverlening aan individuele bewoners evalueert.
Als de organisatie een eigen specialist ouderengeneeskunde heeft neemt die doorgaans deel, net als
de eerstverantwoordelijke verzorgende. In sommige
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zorgcentra zit ook de bewoner zelf, een familielid en/
of de huisarts erbij. Hulpverleners van Geriant sluiten
op uitnodiging aan bij het MDO of de zorg-leefplanbespreking. Gezamenlijk stellen de betrokkenen vast
of de interventie (het beleid) heeft geholpen en de
hulpvraag is beantwoord. Soms is een langduriger
interventie nodig en kan de zorg van Geriant worden
gecontinueerd. Als de hulpvraag is beantwoord,
schrijft Geriant de bewoner weer uit.
Geriant kan de verleende hulp declareren bij het zorgkantoor of een factuur sturen naar het zorgcentrum.
Dit hangt af van de afspraak met het zorgcentrum.
Regiomanagers van Geriant evalueren jaarlijks
de gemaakte afspraken met zorgorganisaties en
bespreken of er wijzigingen nodig zijn. Ze spreken
bij voorkeur ook af hoe medewerkers van Geriant en
het zorgcentrum elkaar informeren en betrekken bij
de zorgverlening. Wie is bijvoorbeeld in individuele
casuïstiek de contactpersoon vanuit de verzorging
voor de hulpverleners van Geriant? Hoe zijn contactpersonen bereikbaar? Wie is er aanspreekbaar als de
samenwerking niet lekker loopt? Een afspraak kan
zijn dat de casemanager dementie structureel overlegt met de leidinggevende, om de samenwerking
periodiek te evalueren en zo nodig bij te sturen.

DOSSIERVOERING
Zorgcentra werken met een eigen (meestal
elektronisch) zorgdossier. Geriant werkt ook met
een eigen elektronisch cliëntendossier. Afspraken
over dossiervoering worden per zorgorganisatie
of zelfs per locatie gemaakt. Als hulpverleners van
Geriant structureel binnen een zorgcentrum werken,
hanteren zij meestal het dossier van de organisatie
zelf. Zijn er geen aparte afspraken gemaakt, dan
gebruiken zowel het zorgcentrum als Geriant het
eigen zorgdossier.

HOOFDSTUK 3

De hulpvraag
van mensen met
dementie in het
woonzorgcentrum
Paul-Jeroen Verkade
regiomanager en casemanager dementie
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Mevrouw Blauw woont inmiddels een half jaar in het
woonzorgcentrum. Ze mist een thuisgevoel en heeft
pijn in haar heup. Ze drukt met grote regelmaat op
de bel, maar kan de verzorgenden niet goed vertellen
waarmee zij geholpen kan worden. Ze telefoneert
ook meerdere keren per dag met haar zoon met de
vraag of hij haar naar huis wil brengen. De zoon voelt
zich schuldig en legt zijn onmachtige gevoel neer bij
de verzorging: waarom doen zij niet genoeg voor zijn
moeder? Het zorgteam voelt zich overbelast door
het vele bellen van mevrouw Blauw en de kritiek van
de familie.

INLEIDING
De vragen die Geriant krijgt vanuit zorgcentra zijn
gevarieerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een lichamelijke aandoening of psychische klachten van een
oudere, of overbelasting van familieleden. Het kan
ook zijn dat verzorgenden zich geen raad weten met
het gedrag van een bewoner. Soms is een nieuwe
diagnose wenselijk om een beter passende indicatie
te kunnen aanvragen. De meest voorkomende
hulpvragen komen uitgebreider aan de orde in de
hoofdstukken hierna.

VRAAGVERHELDERING
De casemanager dementie gaat aan de slag. Zij
beoordeelt de verwijzing en vraagt indien nodig
aanvullende informatie op, bijvoorbeeld bij de
betrokken verzorgenden. Bij sommige aanmeldingen
is er vanuit de verzorging een duidelijke wens. ‘We
ervaren moeilijk gedrag en we hebben alles al geprobeerd, kan deze bewoner psychofarmaca krijgen?
Moet ze niet verhuizen naar het verpleeghuis?’ Door
middel van vraagverheldering kan de casemanager
dementie (of andere hulpverlener) vanuit Geriant
meer te weten komen over de hulpvraag. Waarom
is de bewoner bijvoorbeeld niet eerder aangemeld?
Wat is er eerder voorgevallen? Wat zou een gewenst
en realistisch doel kunnen zijn?
Vraagverheldering gaat op deze manier soms
naadloos over in het verzamelen van gegevens en
de probleemanalyse. Bij vraagverheldering hoort ook
het afspreken van het type hulpverlening. Betreft
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het een kortdurend consult? Gaat het om medebehandeling? Gaat het om eindverantwoordelijkheid in
behandeling?

WERKEN OP METHODISCHE WIJZE
Hulpverleners van Geriant werken op een methodische wijze. De casemanager dementie voert daarbij
regie over het zorgproces vanuit Geriant. De specialist ouderengeneeskunde draagt eindverantwoordelijkheid voor de ingezette hulp vanuit Geriant. Aan de
hand van de gestelde vraag vindt er probleemverheldering en -analyse plaats. De specialist ouderengeneeskunde maakt daarbij gebruik van de methoden
en technieken die worden beschreven in het
Geriant-handboek Ziektediagnostiek bij dementie. De
casemanager dementie inventariseert de zorgvraag
met de methodiek van de zorgdimensies, zoals
beschreven in het Geriant-handboek Zorgdiagnostiek
dementie. Door middel van klinisch redeneren komen
beiden tot een ziekte- en zorgdiagnose en plannen zij
interventies. Bij complexe psychische problematiek
betrekken zij de GZ-psycholoog van Geriant hierbij.
Na de uitvoering van de interventie(s) vindt evaluatie
plaats. Als het ervaren probleem is verholpen, wordt
de interventie beëindigd of zo nodig gecontinueerd.
Heeft de interventie niet geholpen, dan vindt een
nieuwe analyse plaats om de interventie aan te
passen.
Hulpverleners van Geriant werken (waar mogelijk)
met het principe van gezamenlijke besluitvorming.
Dat wil zeggen dat zij bewoners en hun naasten
betrekken in de keuzes voor de geplande zorg.
Daarnaast maakt vroegtijdige zorgplanning (advance
care planning) onderdeel uit van de werkmethodiek.

AANSLUITEN BIJ DE CONTEXT VAN HET
ZORGCENTRUM
De hulpverlening van Geriant aan bewoners vindt
plaats in de context van het zorgcentrum. Het
is daarom van belang te weten hoe bijvoorbeeld
verzorgenden werken en hoe het er in de zorg aan
toe gaat. Het is belangrijk dat de hulpverleners van
Geriant de taal van verzorgenden spreken en waar

mogelijk aansluiten bij hun manier van zorg verlenen.
Dat is overigens niet altijd eenvoudig. De taal van
medisch-inhoudelijk professionals of van kwaliteitsmedewerkers staat in veel gevallen ver af van de
verzorging. Het refereren aan kwaliteitscriteria of het
hanteren van meetinstrumenten en de uitkomsten
daarvan spreekt voor verzorgenden niet vanzelf.
De Geriant-medewerker is in principe onafhankelijk
en kan onafhankelijk advies geven. Soms kunnen
normen van het management van het zorgcentrum
conflicteren met die van de hulpverlener. Daarom
is het van belang dat de casemanager dementie
regelmatig overleg heeft met de leidinggevende van
het zorgcentrum.

Geriant heeft zelf ook een visie op wonen in
zorgcentra. We geloven in kleinschaligheid met
vaste, voldoende deskundige teams. We geloven in
genormaliseerd wonen met een huiselijke aankleding op een plek waar bewoners ook naar buiten
kunnen. Bij voorkeur leggen we niet de nadruk op
de stoornis maar zoeken we naar de vaardigheden/
mogelijkheden die iemand wél heeft. Casemanagers
van Geriant formuleerden in het verleden de onderstaande visie voor verzorgingshuizen.
1. PERSOONSGERICHTHEID
‘Wij kennen het verhaal van de cliënt, zijn gericht op
zijn individuele wensen en behoeften en wij hebben
de intentie om daaraan tegemoet te komen. Wij
kijken niet alleen naar de ziekte, maar naar de mens
daarachter. Er is meer nodig om gedrag te begrijpen:
een persoon draagt een levensloop met zich mee.
“Je mag zijn wie je bent”: wij zien en respecteren de
mens met zijn eigen (levens)ervaring.’

3. SAMEN
‘Het is voor ons vanzelfsprekend dat alle mensen
die, formeel dan wel informeel, om de cliënt heen
staan, betrokken worden bij de begeleiding en
het welzijn van de cliënt. Zorg kan alleen geleverd
worden met de betrokkenheid, inbreng en hulp van
de familie, andere naasten, betrokken professionals
en vrijwilligers. Dat betekent: informatie delen, gezamenlijk afstemmen, samen besluiten. Met oog voor
eigenheid, de mogelijkheden en kwetsbaarheden van
alle betrokkenen.’
4. OMGEVING
‘Wij streven een veilige, vertrouwde en herkenbare
omgeving na voor de cliënt. Deze kan aangepast
worden aan de veranderende individuele wensen en
behoeften van de cliënt. “Een woon- en leefomgeving
met ruimte voor jezelf en voor elkaar”; een herkenbare omgeving waarin de cliënt zichzelf kan zijn en
zich veilig voelt, onder andere door eigen spullen.
De algemene ruimten moeten herkenbaarheid en
daarmee veiligheid bieden, aanwijzingen geven zodat
de cliënt weet waar hij is.’
5. PROFESSIONALITEIT
‘Wij laten betrokkenheid én professionaliteit zien:
voor medewerkers, voor cliënten, voor familie. Wij
bevorderen de professionaliteit van de medewerkers
in het verzorgingshuis door een voorbeeldfunctie te
vervullen en bij te dragen aan hun deskundigheid.
Met betrouwbaarheid, flexibiliteit en veelzijdigheid
sluiten wij aan bij de individuele wensen van de cliënt
en de werkwijze en cultuur van de woonvorm. Wij
reflecteren en zorgen ervoor bij te blijven in ons vak.
We hebben een attitude waarbij wij de cliënt (en zijn
naasten) als gelijkwaardig zien en waarbij denken in
mogelijkheden op de voorgrond staat.’

2. AUTONOMIE
’Wij stimuleren op respectvolle wijze de eigen regie
en zelfredzaamheid van de cliënt, uitgaande van zijn
eigen wensen en eigen mogelijkheden. We luisteren:
“Wat zou u zelf willen en wensen?’’ Uitgangspunt is:
zelf regie kunnen hebben waar dat kan, zelf beslissingen kunnen nemen waar mogelijk, ondersteunen
en helpen waar nodig. We praten niet over, maar met
de cliënt.’
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HOOFDSTUK 4

Cognitieve
diagnostiek
Martin Kooij
specialist ouderengeneeskunde

Paul-Jeroen Verkade
regiomanager en casemanager dementie
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Mevrouw Blauw is verwezen naar Geriant. Er is
twee jaar geleden al op de geheugenpoli van het
algemeen ziekenhuis een vermoedelijke ziekte van
Alzheimer vastgesteld. De hulpvraag gaat over het
gedrag van mevrouw. Voor het brede beeld wordt
ook de cognitie opnieuw geëvalueerd.

al in een zorgsetting. De geleidelijk aan groeiende
cognitieve beperkingen zijn in de loop van de tijd
haast ongemerkt gecompenseerd door de gestructureerde zorgomgeving en betrokkenen weten al lang,
dat de bewoner cognitief kwetsbaar is geworden.
Een diagnose betreffende de cognitie heeft emotioneel meestal een beperkte impact.

INLEIDING
Net als bij mensen thuis biedt Geriant in het woonzorgcentrum diagnostiek van cognitieve problemen.
Het stellen van een diagnose in een zorgcentrum
heeft echter in de regel minder impact en gevolgen
dan bij thuiswonenden. Een diagnose van dementie
bij een 61-jarige man met een baan, die nog auto
rijdt en thuiswonende kinderen heeft, of dezelfde
diagnose bij een 91-jarige vrouw die qua zelfzorg
en dagbesteding al volledig afhankelijk is van haar
omgeving; dat is een wereld van verschil.

In het zorgcentrum is het belangrijk bij een verzoek
om cognitieve diagnostiek deze specifieke context
en kenmerken van de doelgroep bewust mee te
wegen. Vaak is er aanzienlijk minder uitgebreide
ziektediagnostiek nodig dan het geval zou zijn in
de thuissituatie. De onderliggende hulpvraag kan
zeer divers zijn en afkomstig zijn van verschillende
partijen (zorgteam, huisarts, mantelzorger). Ook is er
vaak al veel informatie beschikbaar, bijvoorbeeld in
het zorgdossier. Cognitieve diagnostiek in het zorgcentrum is eerst en vooral diagnostiek op maat!

In het zorgcentrum kan het motief voor een
aanmelding zich beperken tot de wens het zorgzwaartepakket uit te breiden. Als daarbij geen
gedragsproblemen bestaan, een delier of stemmingsproblemen eenvoudig uitgesloten kunnen
worden en de bewoner in kwestie middelmatige
geheugenklachten heeft blijkens de Mini–Mental
State Examination – dan mag duidelijk zijn, dat
beperkte en gerichte diagnostiek volstaat.

In zorgcentra wordt niet zelden op een laat moment
om ziektediagnostiek gevraagd. Zoals gezegd kan de
vaste, laagdrempelige structuur in het zorgcentrum
cognitieve problemen lang verhullen. Een aantal
zorgcentra doet echter aan vroegsignalering. Dat wil
zeggen dat zij met een meetinstrument periodiek
beoordelen of bewoners cognitieve of psychische
problemen hebben. Het instrument wordt bijvoorbeeld geïnterpreteerd door een GZ-psycholoog.

Dat laat onverlet, dat inzicht in de precieze vorm
van dementie en in de persoon die het treft nog
van belang kan zijn voor de behandeling. Het geeft
een beter begrip van het gedrag van de bewoner.
Het is goed om te weten dat iemand met Lewybody-dementie makkelijker overprikkeld raakt in
een drukke huiskamer. Dat traagheid bij vasculaire
dementie makkelijk leidt tot onderschatting van de
cognitieve mogelijkheden van een oudere. En dat
iemand met de ziekte van Alzheimer en een falend
kortetermijngeheugen ontspoort in een omgeving
die haar voortdurend wijst op het niet nakomen van
afspraken.
De bewoner zelf en/of haar naasten hebben vaak
minder behoefte om precies te weten wat er met de
cognitie aan de hand is. De persoon woont immers
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ZIEKTEDIAGNOSTIEK
Uitgangspunten voor ziektediagnostiek door de
specialist ouderengeneeskunde bij bewoners in het
zorgcentrum zijn – net als in de ambulante setting –
de Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van dementie
en het Handboek Ziektediagnostiek van Geriant.
Het belangrijkste diagnostische instrument in het
zorgcentrum is de heteroanamnese. De casemanager dementie beschrijft de aard en het beloop van
de cognitieve beperkingen in de tijd met de hulp van
de mantelzorger en/of het zorgteam. Een goede
heteroanamnese geeft onmisbare informatie en is
tevens een goed instrument om eventuele stemmingsproblemen en een delier uit te sluiten. Deze
kunnen anders het zicht op de actuele cognitieve

status vertroebelen.
De meest gebruikte meetinstrumenten voor cognitieve diagnostiek zijn:
• Mini-Mental State Examination (MMSE);
• Frontal Assessment Battery (FAB);
• Montreal Cognitive Assessment (MoCA);
• 7-Minute Screen (7MS).
Als de heteroanamnese en bovenstaande instrumenten onvoldoende antwoord geven op relevante
diagnostische vragen, is aanvullend onderzoek
naar de cognitie mogelijk. Hierbij valt te denken aan
neuropsychologisch onderzoek door de GZ-psycholoog of aan beeldvormende diagnostiek, bijvoorbeeld
MRI. In uitzonderlijke gevallen kan de hulpverlener
consultatie aanvragen bij het ziekenhuis (een klinisch
geriater of neuroloog) of een specialistisch centrum
(bijvoorbeeld het Alzheimercentrum Amsterdam van
het VUmc).
De classificatie van de ziektediagnose gebeurt aan
de hand van het psychiatrisch handboek Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders (vijfde
editie, DSM-5). De ernst van de dementie wordt
aangegeven met behulp van de Global Deterioration
Scale (GDS).
De specialist ouderengeneeskunde en casemanager
dementie van Geriant bespreken de resultaten van
het onderzoek en de vermoedelijke diagnose in een
bilateraal overleg. Complexe diagnostiek kunnen zij
desgewenst inbrengen in de multidisciplinaire cliëntenbespreking van Geriant. De definitieve diagnose
komt vervolgens in het cliëntendossier van Geriant
te staan. De huisarts ontvangt een brief met de
gestelde diagnose.

ZORGDIAGNOSTIEK
Naast een diagnose van de ziekte is ook een zorg
diagnose van belang: welke verzorging en onder
steuning heeft iemand nodig? De casemanager
dementie verzamelt informatie over de zorgbehoefte
van de bewoner op elf gebieden. Het gaat om de
volgende zorgdimensies:

ZORGDIMENSIES
Cliënt-gerelateerd
• Wensen, preferenties en aversies
• Aard en ernst van dementie
• Gedrag en beleving
• Persoon en copingstijl
• Lichamelijke gezondheid
• Zelfredzaamheid
• Dagstructuur en bezigheden
Zorgverlener-gerelateerd
• Mantelzorg
• Professionele zorgverlening
Situatie/systeem-gerelateerd
• Familie, sociaal netwerk
• Woonomstandigheden
• Veiligheid, administratie en juridische zaken
De context van het zorgcentrum maakt dat de
dimensies gerelateerd aan zorgverlener, familiesysteem en woonsituatie doorgaans bekend zijn en
geen uitgebreide beschrijving behoeven. Daarentegen wordt de zorgdimensie wensen, preferenties en
aversies alleen maar belangrijker, gezien de kwetsbaarheid van bewoners. Hieronder valt advance care
planning: afspraken over wel of niet reanimeren,
medische interventies die iemand nog wel of juist
niet wil, en dergelijke.
De zorgdimensies gedrag en beleving, persoon en
copingstijl, lichamelijke gezondheid, zelfredzaamheid,
dagstructuur en veiligheid worden standaard meegenomen, maar ook hier geldt dat de onderliggende
hulpvraag bepaalt hoe uitgebreid dit gebeurt. Als de
diagnose bedoeld is om het zorgzwaartepakket aan
te passen, is een beperkte en gerichte inventarisatie
gelegitimeerd.
In het zorgcentrum is veel informatie te vinden bij het
zorgteam en in het cliëntendossier. De casemanager
dementie kan het aanleveren van specifieke informatie ook delegeren aan leden van het zorgteam.
Verzorgenden zijn vaak degenen die het initiatief
hebben genomen voor een aanmelding. Zij hebben,
uitzonderingen daargelaten, doorgaans meer zicht
op het dagelijks functioneren en eventuele proble-
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matiek van de bewoner dan de mantelzorger. De
casemanager dementie doet er verstandig aan hen
actief te betrekken bij de diagnostiek. Zij kunnen
bijvoorbeeld de meetinstrumenten IQCODE en NPI-Q
invullen en informatie aanleveren over zelfredzaamheid, ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en de structuur van de dag.
De betrokkenheid van mantelzorgers is in het
zorgcentrum wisselend. Niet zelden is een partner
overleden en wonen kinderen op afstand. Soms is er
enige weerstand bij de mantelzorger(s) tegen diagnostiek. Die kan worden ingegeven door de angst
voor een ‘gedwongen’ verhuizing van de bewoner
naar een verpleeghuissetting. Het belang van een
goed contact met de eerste contactpersoon/mantelzorger is echter onmiskenbaar. Naasten zijn een
belangrijke bron van informatie en ook zij kunnen
bijvoorbeeld de IQCODE en NPI-Q invullen.
Wanneer ‘veranderend gedrag’ de reden is voor de
aanmelding, is er in het bijzonder aandacht nodig
voor een goede persoonsbeschrijving. De casemanager dementie kan daarbij gebruik maken van
de biografievragenlijst van Geriant, te vinden in het
Ziektewerkboek. Zie voor verdere stappen hoofdstuk
6: Omgaan met veranderend gedrag.

UITSLAGGESPREK
Na afronding van de diagnostiek wordt een uitslaggesprek met de bewoner gepland. Een uitslaggesprek in een zorgcentrum is vaak minder ‘zwaar’ dan
in de ambulante setting en de emotionele impact
geringer. Bij voorkeur worden ook de mantelzorger
en de eerstverantwoordelijke verzorgende uitgenodigd. Als het gaat om keuzes in de hulpverlening,
moet de bewoner en/of de (wettelijk) vertegenwoordiger zeker worden betrokken. De specialist ouderengeneeskunde zal doorgaans alleen aanwezig zijn bij
een complexere casus. Dit gaat altijd in goed overleg
met de casemanager dementie. Het uitslaggesprek
vindt zo spoedig mogelijk plaats en bij voorkeur
binnen twee weken na het intakegesprek.
Indien de aanmelding tot doel had de Wlz-indicatie
op te hogen, kan de casemanager dementie hiervoor
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een aanvraag doen bij het CIZ en de ziekte- en zorgdiagnose bijvoegen. Is er behoefte aan een andere
woonomgeving, dan kan de casemanager dementie
hierin bemiddelen. Zie hoofdstuk 9: Als wonen in het
zorgcentrum niet meer mogelijk is.

HET VERVOLG
Als de hulpvraag beperkt is – een diagnose is
bijvoorbeeld alleen bedoeld voor een indicatieaanvraag of om te weten wat er aan de hand is – zal de
bewoner in de regel weer worden uitgeschreven bij
Geriant. Het kan ook zijn dat er specifieke zorg- en/
of behandelvragen blijven bestaan na afronding van
de diagnostiek. In dat geval blijft de bewoner ingeschreven en start een behandeltraject.

HOOFDSTUK 5

Meervoudige
somatische
problematiek
Sian Lien Oh
specialist ouderengeneeskunde
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Mevrouw Groen is naar Geriant verwezen. In de
intake wordt niet alleen de cognitie opnieuw beoordeeld maar is er vanuit de brede blik ook aandacht
voor de meervoudige somatische problematiek.

INLEIDING
Specialisten ouderengeneeskunde van Geriant
diagnosticeren en behandelen in het zorgcentrum
niet alleen cognitieve problematiek, maar ook
lichamelijke. Vrijwel alle bewoners van woonzorgcentra kampen met meerdere fysieke aandoeningen,
ofwel meervoudige somatische problematiek. Het
hedendaagse woonzorgcentrum is niet te vergelijken
met het verzorgingshuis van een aantal decennia
geleden. Het is de verblijfplaats van hoogbejaarde
kwetsbare ouderen. Hun problematiek overlapt
met die van de kwetsbaarste groep ouderen, die
verblijft in het verpleeghuis. De complexiteit van de
behandel- en zorgvragen is toegenomen, terwijl de
behandel- en zorgmogelijkheden daarin nauwelijks
zijn meegegroeid.
Het voornaamste verschil met thuis is de permanente aanwezigheid van het zorgteam, wat een logistiek voordeel geeft en contact met en toezicht op de
cliënt vereenvoudigt. Voorheen hadden verzorgingshuizen daarnaast ondersteunende voorzieningen,
zoals gemeenschappelijke huiskamers, maar dit
spreekt in het huidige woonzorgcentrum niet meer
vanzelf. Net als bij mensen die thuis wonen heeft het
zorgteam te maken met veel verschillende huisartsen. De meerwaarde van één centraal opererend
behandelteam, zoals in het verpleeghuis, is er niet.
De doorsnee cliënt in het woonzorgcentrum heeft
meerdere lichamelijke en geestelijke problemen.
Hart- en vaatziekten, longziekten, darmziekten,
blaasproblemen, aandoeningen van het bewegingsapparaat, neurologische aandoeningen, diabetes
mellitus, schildklierproblemen et cetera zijn veel
voorkomend en merendeels blijvend.

PROBLEMATIEK EN BEHANDELING IN HET
ZORGCENTRUM
De term ‘meervoudige somatische problematiek’
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kunnen we illustreren aan de hand van een voorbeeld. De tachtigjarige mevrouw Groen lijdt aan een
gevorderde ziekte van Parkinson, forse artrose (slijtage), hoge bloeddruk en diabetes mellitus. Ze valt
regelmatig en eet en drinkt onvoldoende. Ze verslikt
zich nogal eens. Ze heeft herhaaldelijk urineweginfecties door het slechte drinken en luchtweginfecties
door het verslikken. Ze is net terug uit het ziekenhuis
na een heupfractuur. Haar bloedsuikers wisselen
sterk. Ze gebruikt twaalf verschillende medicijnen. Er
zijn dus meerdere somatische problemen en dat is
eigenlijk nog maar de helft van het verhaal. Mevrouw
Groen heeft ook overzichtsproblemen en is traag in
haar denken en handelen. Ze maakt een sombere
indruk. Haar enige dochter woont om de hoek en
voelt zich zwaar overbelast.
Deze cliënt hoort bij de meest kwetsbaren in het
woonzorgcentrum, maar ze is geen uitzondering.
In een verpleeghuis zou er een behandelplan zijn
voor de lichamelijke problemen: interventies op de
Parkinson (bijvoorbeeld medicatietijden aanpassen
op basis van een gestructureerde observatie,
verzorgenden een klinische les geven over het
ziektebeeld); het vallen (steunkousen, extra aanbod
van vocht, verlagen van antihypertensieve medicatie,
een aangepaste rollator, een deuralarm et cetera);
de inname van voeding (inschakelen diëtiste, meer
begeleiding bij het eten), de slikproblemen (adviezen
via de logopediste); de ontregelde bloedsuiker
(frequente controle en zo nodig aanpassing medicatie), de polyfarmacie (regelmatig nagaan van
het medicijngebruik en waar mogelijk aanpassen);
et cetera. Daarnaast zou een benaderingsadvies
wenselijk zijn om te in te spelen op de traagheid en
de sterke wisseling in geestelijk en lichamelijk functioneren door de Parkinson. De dochter zou ondersteund worden. Er zou een plan worden gemaakt
met de intentie problemen voor te zijn of niet verder
te laten ontsporen.
Wanneer deze cliënt in het woonzorgcentrum
verblijft onder de zorg van een huisarts, is de kans
groot dat zo’n plan er niet is. Vanuit preventief
oogpunt levert de huisarts of de praktijkondersteuner wel protocollaire zorg – controles en acties
op gezette tijden – voor bijvoorbeeld hart- en

vaatziekten en diabetes. Verder komt de huisarts in
de regel alleen wanneer zich een probleem voordoet:
ontregeling van één van de chronische ziektebeelden
of een tijdelijke aandoening, bijvoorbeeld een
blaasontsteking. Aangezien meerdere huisartsen
actief zijn in het woonzorgcentrum ontbreekt het
vaak aan eenduidige afspraken met de zorgteams.
Elke individuele verzorgende vult de zorg naar eigen
mogelijkheden in en loopt daarbij (en daardoor)
tegen grenzen aan. Niet zelden is er onbegrip over en
weer tussen huisartsen en verzorgenden.
Voor mevrouw Groen betekent dit alles dat haar
suikers worden gecontroleerd, ze nu een dan een
kuur krijgt tegen lucht- en urineweginfecties en naar
het ziekenhuis gaat als ze weer eens is gevallen.
De dochter komt pas in beeld wanneer deze een
burn-out krijgt. De huisarts valt hierin weinig te
verwijten, want een praktijk met gemiddeld 2000
tot 2500 cliënten laat het niet toe behandelplannen
te maken voor individuele cliënten, laat staan ook
kritisch te kijken naar het bestaande zorgplan en
zorgteam. Daar komt bij dat niet elke huisarts evenveel affiniteit heeft met de doelgroep van kwetsbare
ouderen en met geïnstitutionaliseerde zorg. Huisartsen lossen vooral enkelvoudige problemen op
wanneer die zich aandienen. Zij zien het zorgteam
als één geheel en niet als een meer of minder hechte
groep van professionals met sterke en zwakke
punten.
Specialisten ouderengeneeskunde hebben een heel
andere uitgangspositie, van waaruit zij de huisarts
terzijde kunnen staan. Zij zijn erin getraind de situatie
van een kwetsbare oudere systematisch en functioneel in kaart te brengen en vervolgens tot een plan te
komen. Daarnaast zijn zij gewend de mogelijkheden
van een zorgteam ter plaatse te benutten. Dit vraagt
tijd. Zij hebben dan ook een kleinere caseload dan
een huisarts.

BETROKKENHEID VAN GERIANT
De specialist ouderengeneeskunde van Geriant kan
op diverse manieren betrokken raken bij het somatische ziektebeeld van bijvoorbeeld bovenbeschreven
cliënte.

Allereerst kan dit gebeuren tijdens een reguliere
intake vanwege een vraag over de cognitie. Huisartsen die een vraag hebben over de cognitie van een
patiënt, kunnen deze persoon aanmelden bij Geriant.
De specialist ouderengeneeskunde van Geriant zal
tijdens de intake ook de medische voorgeschiedenis,
de actuele lichamelijke problemen en het medicatiegebruik in kaart brengen. Zij kan (gericht) lichamelijk
onderzoek uitvoeren en na afloop de bevindingen en
adviezen terugkoppelen aan de huisarts, om verdere
behandeling of follow-up af te stemmen. In de praktijk zal de specialist ouderengeneeskunde hier met
enige terughoudendheid in opereren. De aanmelding
van de huisarts betrof namelijk de cognitie. Niet
iedere huisarts verwacht dan een behandelplan
gericht op meerdere domeinen. De huisarts is en
blijft hoofdbehandelaar en is daarmee verantwoordelijk voor de algemene geneeskundige zorg in het
woonzorgcentrum.
Wanneer een zorg- en/of behandelvraag de algemene geneeskundige zorg van de huisarts overstijgt,
kan deze ook rechtstreeks een specialist ouderengeneeskunde van Geriant raadplegen.
Deze consultatie kan variëren van een telefonisch
overleg tot deelname van de specialist ouderengeneeskunde aan een multidisciplinair overleg of een
bezoek aan de cliënt. Bij consultatie door huisartsen
hanteert de specialist ouderengeneeskunde een
vaste methodiek. Vraagverheldering (wat is precies
het appèl?), probleemverheldering, plan en evaluatie
zijn daarin vaste elementen.
Ook is signalering door de casemanager mogelijk.
Casemanagers van Geriant zijn regelmatig betrokken
bij cliënten in het verzorgingshuis en kunnen daardoor signalen opvangen over somatische meervoudige problematiek. Een casemanager kan dan zelf
of via het verzorgende team contact leggen met de
huisarts, of aan het team of de huisarts adviseren
een specialist ouderengeneeskunde te consulteren.

GERIATRISCH ASSESSMENT
Bij een bezoek aan de cliënt maakt de specialist
ouderengeneeskunde gebruik van het geriatrisch
assessment zoals vastgelegd door Verenso, de
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beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde. De globale stappen (in zijn meest uitgebreide
vorm) zijn:
• Inventarisatie (medische voorgeschiedenis,
beleidsafspraken (advance care planning) en
medicatie);
• Anamnese (specieel, tractus, functioneel, sociaal
en heteroanamnese);
• Psychiatrisch onderzoek;
• Lichamelijk onderzoek (algemeen, neurologisch,
functioneel);
• Aanvullend (laboratorium)onderzoek;
• Behandelplan/advies (analyse/conclusie, vaststellen doelen, formuleren behandelplan in overleg
met diverse betrokkenen).
In het behandelplan zijn diverse interventies mogelijk, zoals verandering van medicatie, inzet van paramedici, adviezen over preventie of over afspraken
rond zorg en behandeling, waaronder advance care
planning. De bemoeienis van de specialist ouderengeneeskunde met het behandelplan is bij consultatie
afhankelijk van de vraag van de huisarts. De specialist ouderengeneeskunde kan de huisarts (telefonisch) advies geven, tijdelijk of structureel mede
behandelen of verwijzen naar een andere specialist.
De specialist ouderengeneeskunde en de huisarts
maken hierbij duidelijke afspraken over de follow-up,
zoals afstemming over wie medicatie voorschrijft en
het beloop bij de cliënt volgt.
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HOOFDSTUK 6

Omgaan met
veranderend gedrag
Anne Rienstra
GZ-psycholoog

Martin Kooij
specialist ouderengeneeskunde
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In het verhelderen van de hulpvraag van mevrouw
Blauw is er aandacht voor de cognitie en de meervoudige somatische problematiek. De verzorgenden
benoemen het gedrag van mevrouw als hun grootste
probleem.

INLEIDING
Naast cognitieve achteruitgang is gedragsverandering een belangrijk kenmerk van dementie. Deze
veranderingen kunnen zeer divers zijn. In de Richtlijn
Probleemgedrag bij mensen met dementie van
Verenso1 worden depressieve en angstklachten,
apathie, psychotische verschijnselen en agitatie
genoemd als de belangrijkste vormen van veranderend gedrag bij dementie. Gedragsveranderingen
kunnen belastend zijn voor de bewoner zelf, maar
ook voor familie en/of mantelzorgers, medebewoners en zorgverleners. Kortom, veranderend
gedrag kan de kwaliteit van leven van mensen met
dementie, hun systeem en hun leefomgeving negatief beïnvloeden.
Veranderend gedrag bij dementie is zeker niet altijd
een probleem. In hoeverre veranderend gedrag als
probleem wordt ervaren, hangt onder meer af van de
context, de vaardigheden van de zorgverleners en de
normen en waarden van alle betrokkenen. Wanneer
de lijdensdruk voor de bewoner en/of de omgeving
echter te groot wordt of het gedrag storende of
gevaarlijke situaties oplevert, zijn behandeling en
begeleiding geïndiceerd.

28

Veranderend gedrag wordt ook niet altijd herkend.
Afgenomen initiatief en apathie kunnen in een woonzorgcentrum onopgemerkt blijven. Het verlies aan
zelfstandigheid wordt dan automatisch gecompenseerd door de verzorging, terwijl er nog wel degelijk
beïnvloedbare oorzaken aan ten grondslag kunnen
liggen. Niemand heeft daar moeite mee, want de op
taken gerichte verzorgenden doen waar ze goed in
zijn.

ZORG OP MAAT
Het behandelen van veranderend gedrag bij
dementie vraagt idealiter om multidisciplinair werken
in een team met in ieder geval een verzorgende,
een arts en een GZ-psycholoog. In een woonzorgcentrum is het belangrijk zorg op maat te bieden.
Sommige zaken zijn eenvoudig op te lossen en
dan is het niet nodig alle beschikbare inzet te
mobiliseren. Triage is een belangrijke taak van de
hulpverlener, vaak een casemanager. Bij twijfel kan
deze ruggespraak houden met arts en psycholoog.
Opschalen kan altijd nog. Bij voorkeur worden ook
familie en/of mantelzorgers betrokken. Zeker in het
geval van mevrouw Blauw heeft het feit dat familieleden op afstand wonen invloed op het proces. In
dergelijke situaties is het raadzaam hen proactief te
informeren over haar situatie en te betrekken bij de
zoektocht naar oplossingen. Dat kan ervoor zorgen
dat zij zich minder machteloos voelen en hen meer
deelgenoot maken van de uiteindelijke oplossing
of interventie. De druk op het zorgteam van een

ontevreden familie gaat dan van de ketel. Tevens is
de familie de sleutel tot het verhaal van de bewoner.
De rol van de huisarts is wisselend. In beginsel
speelt deze als houder van het actuele medische
dossier een belangrijke rol bij het uitsluiten van lichamelijke oorzaken van het veranderend gedrag. De
affiniteit van huisartsen met de doelgroep kan sterk
variëren. Huisartsen werken 95 procent van hun tijd
volgens het reason-for-encounter-model. Er moet
een reden zijn om in actie te komen, het liefst een
enkelvoudig probleem. Daarin zijn huisartsen buitengewoon bekwaam. Maar wanneer regie en planvorming nodig zijn, zoals bij een multifactorieel bepaald
gedragsprobleem, trekken ze zich (noodgedwongen)
vaak terug in hun praktijk. Het ontbreekt ze aan
ruimte voor het opstellen en bewaken van behandelplannen, die veel regietijd vragen. In complexe
casussen zal de specialist ouderengeneeskunde als
medebehandelaar deze taak moeten overnemen.
Om niet-medicamenteuze behandeling in zorgorganisaties succesvol te kunnen uitvoeren, is een essentiële randvoorwaarde dat het management multidisciplinair samenwerken ondersteunt. Multidisciplinair
samenwerken vergt bijvoorbeeld tijd en ruimte voor
omgangsoverleg, waarin de hulpverlener met leden
van het zorgteam bespreekt hoe zij kunnen omgaan
met het veranderend gedrag van een bewoner.
Een breed gedeelde visie is dat zorg voor mensen
met dementie persoonsgericht dient te zijn.
Persoonsgerichte zorg focust op kwaliteit van leven,
op welbevinden en op optimaal functioneren in het
dagelijks leven. Behandeling van veranderend gedrag
bij mensen met dementie vraagt in aansluiting op
deze visie om een persoonsgerichte aanpak. Behandeling moet toegesneden zijn op de behoeften,
voorkeuren en mogelijkheden van de individuele
bewoner en haar (zorg)systeem. Daarnaast is het
belangrijk oog te hebben voor de variaties in aard en
oorzaken van veranderend gedrag. Eerst en vooral
moeten betrokkenen het verhaal van mevrouw Blauw
kennen.

WAT IS VERANDEREND GEDRAG?
Verenso definieert veranderend gedrag bij dementie

als ‘alle gedrag dat gepaard gaat met lijdensdruk
of gevaar voor de persoon met dementie of voor
mensen in zijn of haar omgeving’. Veranderend
gedrag bij mensen met dementie is multifactorieel
bepaald; de verandering heeft meestal meerdere
oorzaken. Om het te begrijpen en beïnvloeden is
daarom vaak een analyse nodig van de achterliggende factoren. Een gestructureerde beschrijving
vanuit theorieën en modellen kan een basis vormen
om het gedrag in kaart te brengen en tot interventies
te komen. Er bestaan verschillende theorieën en
modellen voor veranderend gedrag bij dementie.
Deze sluiten elkaar niet uit, maar zijn naast elkaar en
aanvullend aan elkaar te gebruiken.
Het voert te ver om alle theorieën hier allemaal
inhoudelijk te behandelen. Verdieping is te vinden in
bijvoorbeeld hoofdstuk 8 van het Handboek Ouderenpsychologie.2 Belangrijk om wel op deze plaats
aan te stippen is het model van Kitwood, omdat
inzicht in de oorzaken van veranderend gedrag bij
dementie vaak meteen aanknopingspunten biedt
voor oplossingen.3 In Kitwoods multifactoriële model
wordt de achtergrond van het gedrag van mensen
met dementie gezien als een combinatie van
verschillende factoren, zoals neurologische schade,
persoonlijkheid en copingstijl, lichamelijke gezondheid, levensgeschiedenis en de sociale en fysieke
omgeving. Deze verschillende factoren kunnen in
de gedragsanalyse gebruikt worden om de individuele kenmerken en de uitlokkende factoren van het
gedrag in kaart te brengen.
Zoals ook blijkt uit het model van Kitwood kunnen
gedragsveranderingen samenhangen met somatische factoren, zoals pijn, obstipatie of een blaasontsteking, met (veranderingen in) medicijngebruik
of met comorbide psychopathologie – bijkomende
psychische aandoeningen – zoals een delier. Het is
belangrijk lichamelijke oorzaken uit te sluiten en zo
nodig te behandelen, alvorens eventueel psychosociale interventies in te zetten. De pijn in de heup
van mevrouw Blauw is van relevante invloed op
haar gedrag. De heftige angsten die mensen soms
ervaren tijdens een delier kunnen nog lang doorwerken, vooral tijdens de schemering (Sundowning
syndroom).
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NIET-MEDICAMENTEUZE BEHANDELING VAN
VERANDEREND GEDRAG. WAT KUN JE DOEN?
Het behandelen van veranderend gedrag kan
grofweg aangevlogen worden via twee routes:
• probleemgericht via gedragstherapeutische principes;
• oplossingsgericht via oplossingsgerichte therapie.
Uitgangspunt van een probleemgerichte benadering
is dat gedrag (waarneembaar gedrag, maar ook
gedachten en emoties) ontstaat als reactie op prikkels uit de omgeving of vanuit de persoon zelf. Het
gedrag wordt vervolgens in stand gehouden door de
consequenties ervan, zoals de reactie van anderen.
Persoonlijke factoren, zoals levensloop, persoonlijkheid en coping, ziektebeeld en omgevingsfactoren
bepalen mee hoe iemand reageert.4
Bij oplossingsgericht werken gaat de aandacht
vooral uit naar de oplossing in plaats van naar het
probleem.5 Anders dan bij gedragstherapie, is het
uitgangspunt dat het niet altijd nodig is inzicht te
hebben in het ontstaan van problemen om deze te
kunnen oplossen. Het probleem wordt ‘geparkeerd’
en hulpverleners stimuleren hulpvragers zich een
toekomst voor te stellen waarin het probleem zich
oplost.
Zowel probleemgerichte als oplossingsgerichte
therapie zijn effectief gebleken bij een breed scala
aan gedrags- en psychische problemen en bij
verschillende doelgroepen. De keuze voor één van
beide benaderingen in een individueel behandeltraject wordt mede bepaald door de voorkeur van de
cliënt en diens vertegenwoordigers. Het proces van
gezamenlijke besluitvorming begint met het samen
bespreken van de doelen van behandeling. Hierna
licht de hulpverlener de mogelijkheden van interventies met hun voor- en nadelen toe om zo met de
cliënt en/of diens vertegenwoordiger te beslissen
over de uit te voeren behandeling.
Bij mensen met dementie is het gedrag vaak niet
meer rechtstreeks – bijvoorbeeld via gesprekken –
te beïnvloeden. De therapie is daarom meestal mediatief: het probleem van de cliënt wordt behandeld via
personen in de directe omgeving, de zogenaamde
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mediatoren. Bij mediatieve therapie bepalen vooral
de voorkeuren en eerdere ervaringen van de hulp- en
zorgverleners de keuze voor een probleemgerichte
dan wel oplossingsgerichte benadering. Daarnaast
kan de mate van belasting van de zorgverleners
door het veranderende gedrag een rol spelen. Bij
overbelaste zorgverleners kan een oplossingsgerichte benadering de voorkeur hebben omdat het
de aandacht weghaalt van het probleem, gericht is
op empowerment en focust op het uitvergroten van
hulpbronnen, die meestal al aanwezig zijn.

METHODISCH WERKEN: VAN
PROBLEEMVERHELDERING TOT EVALUATIE
Veranderend gedrag bij dementie vraagt om een
methodische aanpak. Methodisch werken is een
gefaseerd proces, gekenmerkt door het opstellen
en toetsen van hypothesen. Methodisch werken
geeft structuur en helpt de behandeling transparant te maken voor alle betrokkenen. In de Richtlijn
Probleemgedrag bij mensen met dementie worden
zes fases beschreven in het behandelproces van
veranderend gedrag bij mensen met dementie:
1. Probleembeschrijving en -verheldering;
2. Probleemanalyse (aanvullend onderzoek);
3. Probleemdefinitie;
4. Doelformulering;
5. Behandelplan;
6. Evaluatie.
De eerste drie onderdelen vormen de probleemanalyse, de volgende drie de behandelfase. De behandelfase eindigt met de evaluatie, die het startpunt
kan zijn om de methodische cyclus opnieuw te
doorlopen. In de volgende paragrafen worden de
zes fases toegelicht, met aandachtspunten voor
toepassing in de klinische praktijk. Een schematische weergave van dit proces, voor het gebruik in
de dagelijkse praktijk, is te vinden in bijlage I. Het
karakter van het beschreven behandelproces is
probleemgericht; de basis voor de behandeling is
dus de gedragstherapie. Een korte beschrijving van
een oplossingsgericht behandelproces volgt later in
het hoofdstuk.

1. Probleembeschrijving en verheldering
In de eerste fase wordt het probleem omschreven en
verhelderd. Dit vraagt overleg met degenen die het
probleem ervaren. Wat zien zij precies als problematisch en waarom? Het kan zijn dat de oudere zelf een
hulpvraag heeft. In dat geval heeft een individueel
behandeltraject vaak de voorkeur. Bij bewoners met
ernstige cognitieve beperkingen stelt meestal het
systeem (familie/mantelzorgers/medewerkers) een
probleem aan de kaak. Zij zijn degenen die vanuit
hun dagelijkse betrokkenheid het veranderende
gedrag opmerken en tegen de gevolgen ervan
aanlopen. In dat geval heb je als hulpverlener te
maken met twee cliënten, namelijk de bewoner en
diens (zorg)systeem. Bij iemand met dementie zal
vaak worden gekozen voor een mediatieve behandeling; beïnvloeding van het gedrag via personen in de
directe omgeving.
Bij het omschrijven van veranderend gedrag is
het belangrijk de daadwerkelijke gedragingen
concreet weer te geven in neutrale, beschrijvende
en objectiveerbare bewoordingen. Vaak wordt
gedrag omschreven in subjectieve termen. Zo zegt
‘claimend gedrag’ weinig over wat er precies gebeurt,
maar vooral iets over de onmacht en frustratie van
de omgeving. Een goede manier om medewerkers
gedrag concreet te laten omschrijven is de metafoor
van de video: ‘Stel dat ik het gedrag van bewoner
met een videorecorder zou opnemen, wat zou ik hem
of haar dan zien doen?’.7 Bijvoorbeeld: ‘Mevrouw
Blauw belt met het halsalarm en wanneer ik haar
direct bezoek, zegt ze: “Ik weet niet meer waarom ik
gebeld heb.”’
Om te kunnen ingrijpen voordat de omgeving
overbelast raakt en/of er escalaties ontstaan,
heeft het de voorkeur veranderend gedrag tijdig te
signaleren. In de praktijk komt het echter vaak voor
dat zorgverleners er al langer mee te maken hebben.
Goed uitvragen en verhelderen van het gedrag heeft
dan tevens als doel dat zij zich serieus genomen
en gehoord voelen. Daarnaast is het belangrijk in
fase 1 aandacht te besteden aan de emoties die het
veranderende gedrag oproepen bij zorgverleners. Het
vrijlaten van ‘stoom uit de ketel’ is een voorwaarde
om te komen tot een effectief behandelproces. In

sommige gevallen is er sprake van ‘een vraag achter
de vraag’; de kwestie waarvoor in eerste instantie
hulp wordt gevraagd, blijkt niet het echte probleem te
zijn. Goed doorvragen maakt dat dit boven tafel komt
en de behandeling aansluit bij wensen en behoeften.
De eerder genoemde methode coachende gespreksvoering van Huub Buijssen biedt hiervoor veel handvatten. Het is de kunst het probleem te zien door de
ogen van de gesprekspartner. Dat vraagt een vaardig
en vooral luisterend oor.
2. Probleemanalyse (aanvullend onderzoek)
Aanvullend onderzoek is vaak nodig om de factoren
in kaart te brengen die mogelijk een rol spelen bij
het ontstaan en in stand houden van het gedrag.
Daarbij kan de hulpverlener putten uit verschillende
informatiebronnen:
• Dossieronderzoek levert informatie op over de rol
van het ziekteproces;
• Een uitgebreide anamnese en/of heteroanamnese
leent zich bij uitstek om een beeld te krijgen van
de levensgeschiedenis van de bewoner en haar
copingstrategieën, persoonlijkheid en sociale relaties. Het kennen van iemands voorkeuren, wensen
en behoeften vergroot de kans op het vinden van
een passende psychosociale interventie. Hierbij
kan de biografievragenlijst van Geriant helpen.
• De verkregen (hetero)anamnestische informatie
kan worden geduid met hulpmiddelen als de
Hetero-anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst
(HAP), de theorie van Millon, de roos van Leary
en eventueel een classificatie van de persoonlijkheidsstructuur.
• Tijdens een omgangsoverleg of gedragsspreekuur
kan de hulpverlener navraag doen naar concrete
gedragingen en de achtergronden. De vragen uit
figuur 1 kunnen daarbij helpen.
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Figuur 1. Voorbeeldvragen voor verkenning veranderend gedrag in omgangsoverleg of gedragsspreekuur

VERANDEREND GEDRAG
-

Wat is het concrete gedrag als je het op een video zou zien?
Is het gedrag bekend of nieuw?

BIJ BEKEND GEDRAG
-

Wat maakt dat er nu hulp wordt ingeroepen?
Zijn er omstandigheden waardoor het gedrag als extra belastend wordt ervaren?

ZIJN ER RECENTE VERANDERINGEN IN
-

Lichamelijk functioneren?
Psychisch functioneren?
ADL?
Omgevingsfactoren?
Dagindeling?

FREQUENTIE
-

Sinds wanneer komt het gedrag voor?
Wanneer komt het voor?
Hoe vaak komt het voor?
Hoe lang duurt het?

VERLOOP
-

Wat gaat er aan het gedrag vooraf?
Waar doet het gedrag zich voor?
Hoe ziet de omgeving eruit?
Hoe ontwikkelt het gedrag zich van begin tot eind?

UITZONDERINGEN
-

Wanneer en onder welke omstandigheden doet het gedrag zich niet voor?
Welk wenselijk gedrag wordt gezien?

Bron: Allewijn & Vink, 2009.
•
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Meetinstrumenten en gestructureerde rapportages, bijvoorbeeld met behulp van gedragsobservatieschalen, zijn om meerdere redenen
nuttig. Ze helpen om gedrag concreet en
objectiveerbaar te beschrijven, maar ook om

zicht te krijgen op de verschillende factoren die
het gedrag beïnvloeden en de frequentie, ernst,
duur en belasting van het gedrag. Bij individuele
behandeling kunnen cliënten zelf – met hulp van
een naaste – vragenlijsten of zelf-observatie-

•

lijsten invullen. Wanneer aanvullende informatie
niet rechtstreeks aan cliënten kan worden
gevraagd, kunnen mensen in het (zorg)systeem
gedrags-observatieschalen invullen. Er zijn in
Nederland diverse gedrags-observatieschalen
beschikbaar om te gebruiken bij mensen met
dementie. Wat een geschikte observatieschaal
is, hangt af van het doel en de hulpvraag. Bijlage
II geeft een overzicht van een aantal geschikte
gedragsobservatieschalen en meetinstrumenten
bij mensen met dementie. Deze instrumenten
zijn terug te vinden in het Ziektewerkboek van
Geriant.
Omdat gedrag verschillende oorzaken kan
hebben, is een functieanalyse van het gedrag in
veel gevallen belangrijk voor de analyse van het
probleem. Een functieanalyse beantwoordt de
vraag: ‘Wat zijn de uitlokkende en de bekrachtigende/belonende factoren die ertoe leiden dat
het veranderde gedrag blijft bestaan?’

Bij het opstellen van een functieanalyse wordt vaak
het S-R-C schema aangehouden.8 De verschillende
letters staan voor de verschillende onderdelen van
de functieanalyse:
de S staat voor stimuli (de uitlokkende factoren),
de R voor het gedrag en
de C voor de gevolgen of consequenties.
Het SRC-schema wordt soms ook wel het
ABC-schema genoemd. ABC staat dan voor antecedents-behaviour-consequences.
Individuele kenmerken van de cliënt die (mede)
bepalend zijn voor het ontstaan van het gedrag
kunnen worden weergegeven met de letter O (van
Organisme). Bijvoorbeeld persoonlijkheids- en
levensloopkenmerken, cognitieve beperkingen, stemming et cetera. Het invullen van de functieanalyse
vindt plaats in samenwerking met de zorgverleners.
Net zoals bij de probleemomschrijving en -verheldering kan de metafoor van de fictieve video-opname
helpen feitelijke beschrijvingen te verkrijgen. Bij het in
kaart brengen van de gevolgen is nog onderscheid te
maken tussen consequenties of gevolgen op korte
termijn (KT) en op lange termijn (LT).

Een SRC-schema gericht op mediatieve therapie zou
er als volgt uit kunnen zien:
S= Mevrouw Blauw is ’s avonds alleen in haar slaapkamer met de deur dicht
O= Seksueel misbruik in het verleden, geheugenproblemen, verlies van mobiliteit, pijn
R= Mevrouw roept of belt de zuster
C KT= Wisselende reactie van het zorgteam:
gesprekje, vragen om op te houden, negeren
C LT= Medebewoners hebben last van het geluid; het
kost energie, het contact met mevrouw Blauw wordt
slechter.
Het is vaak zinvol de functieanalyse niet alleen te
richten op uitlokkende factoren van het veranderde
gedrag, maar ook van gedrag dat juist wél gewenst
is. Als de stimuli van gewenst gedrag bekend zijn, is
het eenvoudiger dit gedrag op te wekken en meteen
te belonen.
3. Probleemdefinitie
In de probleemdefinitie wordt het probleem zo
scherp mogelijk geformuleerd en worden hypothesen opgesteld over de oorzaken en/of de in stand
houdende factoren en hun onderlinge samenhang.
Het is belangrijk de probleemdefinitie met alle
betrokken partijen te bespreken en hier overeenstemming over te bereiken. Vanuit de probleemdefinitie wordt namelijk een gezamenlijk gedragen
beslissing genomen: welk aspect van het probleem
wordt als eerste behandeld en wat is het eerste
aangrijpingspunt voor de behandeling?
4. Doelformulering
In overleg met alle betrokkenen moet een realistisch
en meetbaar behandeldoel worden opgesteld. De
frequentie, ernst, duur en belasting van het gedrag
dat aanleiding gaf voor behandeling zijn hiervoor
bepalend en moeten dus vóór het opstellen van het
behandeldoel zijn vastgesteld. Vervolgens wordt met
alle betrokkenen besproken wat zij als gewenst doel
van de behandeling zien. Wat willen ze anders zien
en met welke verandering zijn zij tevreden?
Een behandeldoel kan op verschillende manieren
worden benaderd:
• Voorkomen van het gedrag
• Afname van de frequentie, ernst of duur van onge-
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wenst gedrag
• Toename van gewenst gedrag
• Acceptatie van het gedrag
5. Behandelplan
Er bestaat geen standaardaanpak die bij iedereen
met dementie en veranderend gedrag toepasbaar
is. Het behandelplan moet logisch aansluiten op
de voorafgaande fasen in het proces. Interventies vloeien voort uit de probleemanalyse, zoals
opgesteld bij een specifieke cliënt, en zijn daarnaast
afhankelijk van het geformuleerde doel.
Over het algemeen heeft het de voorkeur te starten
met interventies die aansluiten bij de uitlokkende
factoren van het gedrag. Als deze worden weggehaald, bestaat de kans dat het gedrag in zijn geheel
niet meer plaatsvindt. Bijvoorbeeld: bij een mevrouw
met roepgedrag blijkt uit de functieanalyse dat lang
wachten voordat zij naar de wc wordt gebracht een
uitlokkende factor is. Proactief toiletgang aanbieden
zou dan een interventie kunnen zijn waardoor
het gedrag verdwijnt. In sommige gevallen is een
interventie op stimulusniveau echter niet mogelijk
of niet effectief en moet de aanpak zich richten op
de consequenties van het gedrag.9 Als voorbeeld
dient opnieuw een bewoner die veelvuldig roept. De
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functieanalyse laat zien dat dit vooral gebeurt als zij
‘even niets te doen heeft’. Deze uitlokkende factor is
moeilijk weg te nemen, aangezien het immers niet
mogelijk is een bewoner de hele dag activiteiten te
bieden. In dit geval moet gezocht worden naar een
passende interventie op het niveau van de consequenties van het gedrag, bijvoorbeeld ongewenst
gedrag negeren en gewenst gedrag belonen (met
andere woorden: differentieel bekrachtigen).
Wanneer een behandeldoel gericht is op het laten
toenemen van gewenst gedrag, is het belangrijk dit
gedrag zo snel mogelijk na het tonen hiervan (consequent) te belonen. Hierbij is het nuttig om zicht
te krijgen op welke factoren het gewenste gedrag
uitlokken.
Interventies
Een behandelplan kan verschillende soorten behandelmethodieken omvatten.10 In woonzorgcentra zal
het zwaartepunt voornamelijk liggen op psycho-educatie en mediatieve therapie. In figuur 2 wordt een
overzicht gegeven van mogelijke psychosociale
interventies bij dementie, onderverdeeld op basis van
de verschillende factoren in de functieanalyse.

Figuur 2 Overzicht psychosociale interventies bij dementie

STIMULI VAN HET GEDRAG
EN ORGANISME

Aanpassen fysieke omgeving

Prikkeldosering (tegengaan over- of
onderprikkeling)
Verlichting
Camouflage
Domotica
Slaaprobot

Aanpassen sociale omgeving

Omgangs- en bejegeningsadvies
Signaleringsplan
Betekenisvolle sociale contacten, veiligheidsfiguren (poppen, robotkat, zeehond)

Aanpassen dagprogramma/ritme

Balans activiteiten-rust
Betekenisvolle activiteiten
Reminiscentietherapie
Activiteitentherapie
Bewegingsprogramma’s

Zintuigactivering

Auditief — koptelefoon
Tactiel — (hand)massage
Visueel — foto’s, bewegend beeld
Qwiek.up
CRDL
Muziektherapie
Aromatherapie
Snoezelen

Sensorische informatieverwerking

Drukvest
Verzwaringsvest
Granulaatdeken
Ballendeken

Lichamelijke gezondheid

Verhelpen pijn en lichamelijk ongemak
Vergroten waarneming
Vergroten mobiliteit

CONSEQUENTIES VAN
GEDRAG

Belonen van gewenst gedrag
Negeren van ongewenst gedrag

ACCEPTATIE VAN GEDRAG

Psycho-educatie
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6. Evaluatie
In de laatste fase van het behandelproces wordt
met alle betrokkenen besproken of het beoogde doel
bereikt is. Als dit is gelukt, is dit het moment om
‘de successen te vieren’. Als het doel niet is bereikt
kan dat er op wijzen dat 1) de interventies niet of
onvoldoende zijn uitgevoerd of 2) dat de interventies wel zijn uitgevoerd maar dat de behandeling
onvoldoende effect heeft gehad11. In het eerste
geval moet worden bekeken welke factoren het
uitvoeren van de interventies hebben belemmerd
en hoe deze zijn weg te nemen. Vervolgens kan een
verlengde interventieperiode worden afgesproken.
Als interventies wel volgens afspraak zijn uitgevoerd
maar onvoldoende effect hebben gehad, wordt een
deel van de methodische cyclus opnieuw doorlopen.
Het kan dan nodig zijn hypotheses of doelen bij te
stellen.
Gestandaardiseerde instrumenten voor methodisch
werken
Er zijn verschillende wetenschappelijk onderbouwde
instrumenten die helpen bij de toepassing van de
richtlijnen rond veranderend gedrag. Twee veel
gebruikte methodes zijn STA OP! en GRIP.
STA OP! staat voor een Stapsgewijze Benadering
van Onbegrepen Gedrag & Pijn voor mensen met
een Gevorderde Dementie12. Het is een systematisch
hulpmiddel om onderliggende oorzaken van gedrag
te beïnvloeden, waardoor gedragingen als onrust,
roepen en verzet tegen zorg afnemen. De kernelementen van STA OP! zijn:
• het opmerken van een gedragsverandering;
• het gestructureerd verzamelen van informatie over
de lichamelijke en emotionele behoeften waarin
niet is voorzien;
• het uitvoeren van een stapsgewijze behandeling.
GRIP op probleemgedrag13 is een zorgprogramma
gebaseerd op bestaande nationale en internationale richtlijnen over probleemgedrag bij dementie.
Het bestaat uit een multidisciplinair stappenplan met werkbladen en een korte scholing voor
verzorgenden. In totaal zijn er acht werkbladen die
verzorgenden, psychologen en artsen helpen bij
methodisch werken. Als zorgteams hiermee consequent werken, leidt dit tot minder probleemgedrag en

36

minder gebruik van gedragbeïnvloedende medicatie.
De Geriant-kliniek heeft gekozen voor de STA OP!
methode. Een belangrijk argument voor deze keuze
is dat dit instrument is gericht op mensen in het
middelste en laatste stadium van dementie, die
zelf niet goed meer kunnen vertellen wat er aan
de hand is. Tevens speelt pijn als oorzaak voor het
veranderend gedrag een belangrijke rol bij de STA
OP! methode. De Geriant-kliniek heeft een verkorte,
experimentele versie van de STA OP! ontwikkeld
om de praktische uitvoerbaarheid te bevorderen
(zie Checklist STA OP! in het Ziektewerkboek van
Geriant).
Oplossingsgericht behandelen van veranderend
gedrag
Hierboven beschreven we de probleemgerichte
benadering. Bij een oplossingsgerichte benadering van veranderend gedrag ligt de focus niet op
het gedrag dat als probleem wordt ervaren, maar
juist op het gedrag dat gewenst is in de toekomst.
Een belangrijk uitgangspunt van oplossingsgerichte therapie is dat het niet nodig is veel over het
probleem te weten om het te kunnen oplossen14.
Deze manier van werken is dus bij uitstek geschikt
als het doel is gewenst gedrag bij de cliënt te
bevorderen. De aandacht gaat vooral uit naar wat
er al goed gaat en is bereikt, naar het eigen aandeel
daarin en naar het concreet maken van de gewenste
situatie in de toekomst. Door oplossingsgerichte
vragen te stellen kijken hulpverleners als het ware
mee over de schouder van de hulpvragers en
nodigen zij hen uit een doel te bepalen en de mogelijke oplossingen zo breed mogelijk te verkennen.15
Oplossingsgericht werken is daarmee gericht op
versterking van de autonomie van hulpvragers. Het
draagt bij aan hun empowerment door te benadrukken dat zij expert zijn als het gaat om hun eigen
situatie.
Net als bij probleemgerichte therapie zijn er voor
oplossingsgerichte behandeling gestandaardiseerde instrumenten, zowel voor individuele cliënten
als voor mediatieve therapie. Een beschrijving
van oplossingsgerichte therapie voor individuele
oudere cliënten is bijvoorbeeld terug te lezen in het

Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering bij
ouderen.16 Het protocol voor oplossingsgerichte
mediatieve therapie wordt uitgebreid beschreven en
met voorbeelden geïllustreerd in hoofdstuk 20 van
het Handboek Ouderenpsychologie.17
Wijze van rapporteren en vastleggen van afspraken
Adviezen aan en afspraken met zorgteams kunnen
op drie manieren worden vastgelegd:
a. Benaderingskaart
Een benaderingskaart geeft aan op welke wijze
zorgverleners het beste met de cliënt kunnen
omgaan. Onder welke omstandigheden en op welke
manier voelt de cliënt zich veilig en op haar gemak?
Wanneer ieder teamlid de bewoners op dezelfde
manier benadert volgens een vaste structuur,
bevordert dit het welzijn en de kwaliteit van leven van
bewoners. Een passende benaderingskaart wordt
altijd gemaakt in samenspraak met zorgverleners.
Indien mogelijk heeft het de voorkeur dat zij zelf de
omgangsadviezen uitwerken voor in het dossier van
bewoner.

zorgverleners kunnen doen (of juist laten) tijdens
die verschillende stadia in het gedrag. Een signaleringsplan heeft als doel een crisis in de toekomst te
voorkomen. Er is geen garantie op succes, maar de
ervaring leert dat een signaleringsplan wel degelijk helpt om grensoverschrijdend gedrag, zoals
agressie, af te wenden.
c. Gedragsbehandelplan
In het gedragsbehandelplan (GBP) worden de
verschillende stappen van een mediatieve behandeling vastgelegd. Het GBP geeft de probleemkeuze,
het doel, de meting en de functieanalyse weer.
Daarna volgen de interventies en de afspraken over
de uitvoering. Het plan sluit af met afspraken over de
evaluatie (waar, wanneer, hoe, met wie, enzovoorts).
De behandelaar stelt het gedragsbehandelplan op
zodat het zorgteam de gemaakte afspraken kan
uitvoeren. Een GBP wordt tevens opgenomen in het
zorgdossier.

Er zijn verschillende formats voor benaderingskaarten in omloop. Bij Geriant wordt over het algemeen de volgende structuur aangehouden:
• Voorgeschiedenis: beschrijft de levensloop;
• Vraagstelling bij het gedrag: geeft de belangrijkste
reden weer voor de benaderingskaart;
• Achtergrond bij gedrag: beschrijft informatie over
aard en ernst van het dementiesyndroom en zo
nodig relevante informatie over persoonlijkheidskenmerken;
• Omgangsadviezen: concrete adviezen hoe de
bewoner het beste kan worden benaderd.

Medicamenteuze behandeling van veranderend
gedrag
In de behandeling van veranderend gedrag bij
dementie is het voorschrijven van psychofarmaca
soms onontkoombaar. Sommige problemen, zoals
heftige agitatie, agressie of angst waarbij sprake
is van ernstig gevaar of lijdensdruk, vereisen snelle
farmacologische interventies. Hierna moet echter
alsnog nadere analyse van het gedrag plaatsvinden
en een niet-medicamenteus interventieplan worden
opgesteld. De effectiviteit van psychofarmaca bij
het behandelen van veranderend gedrag is namelijk
beperkt. Bovendien zijn er in veel gevallen bijwerkingen (onder andere sufheid, lusteloosheid en spierstijfheid waardoor het risico op vallen toeneemt).

b. (Crisis)signaleringsplan
Een signaleringsplan ondersteunt zorgverleners in
het opmerken, in kaart brengen en verwoorden van
zorgproblemen. Het versterkt bewustwording van
waarschuwingstekens en bevordert samenwerking
met collega’s. In een signaleringsplan wordt een
opbouw van gedrag beschreven in verschillende
fases. Dit kan gaan om spanningsopbouw, maar
ook om ander soort gedrag, bijvoorbeeld vraaggedrag. Ook geeft een signaleringsplan weer wat

In de Richtlijn Probleemgedrag bij mensen met
dementie beschrijft Verenso de volgende aanbevelingen voor een passend gebruik van psychofarmaca:
• Voordat met psychofarmaca wordt gestart heeft
een probleemanalyse plaatsgevonden en zijn
niet-medicamenteuze interventies geprobeerd die
onvoldoende effectief zijn gebleken;
• Het wordt ontraden psychofarmaca bij veranderend gedrag ‘zo nodig’ te gebruiken, beter is een
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voorgeschreven vaste dosering;
• In acute crisissituaties kan psychofarmaca
worden voorgeschreven met als doel sedatie;
• Na het starten van psychofarmaca worden de
eerste maanden minimaal wekelijks het effect en
de bijwerkingen gemonitord;
• Uiterlijk drie maanden na starten wordt een
afbouwpoging gedaan met als doel de psychofarmaca te stoppen;
• Chronisch gebruik is alleen acceptabel wanneer
er minimaal twee afbouw-/stoppogingen zijn
gedaan, psychosociale interventies niet effectief
zijn gebleken en er (externe) consultatie door een
specialist heeft plaatsgevonden.
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HOOFDSTUK 7

Complex
familiesysteem of
sociaal netwerk
Tineke Dijk
GZ-psycholoog

Paul-Jeroen Verkade
regiomanager en casemanager dementie
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De verzorgenden van mevrouw Blauw worden regelmatig gebeld door haar zoon. In de vragen die hij
stelt horen de verzorgenden vooral kritiek. Ze vragen
hoe zij hiermee het beste kunnen omgaan.

INLEIDING
Ook na de verhuizing naar een zorgcentrum blijven
naasten en familie een belangrijke rol spelen voor de
bewoner met dementie. De verhuizing is in de regel
niet alleen voor de persoon met dementie een grote
verandering, maar ook voor het sociaal netwerk. Veel
zorgorganisaties zijn zich bewust van de rol van de
naasten en familie en werken aan een goed contact
en samenwerking. Ze doen dit bijvoorbeeld door een
eerstverantwoordelijke verzorgende aan te stellen
die een spil is in het contact met naasten. Ook
betrekken ze naasten bij het MDO en het opstellen
van het woon/zorgplan. In de regel vragen ze aan de
naasten wie er eerste contactpersoon kan zijn. Deze
eerste contactpersoon is dan voor het woonzorgcentrum het aanspreekpunt.
Soms zijn er problemen in het familiesysteem
en sociaal netwerk die de zorg voor de bewoner
negatief beïnvloeden. Bijvoorbeeld familieleden die
het met elkaar oneens zijn over de aanpak van de
zorgorganisatie, familietrauma’s uit het verleden,
familieleden die conflicten met elkaar hebben en dit
over de rug van de bewoner uitvechten, een partner
die overbelast is of eigen problemen heeft of een
mantelzorger die financieel misbruik maakt van de
bewoner met dementie.
Risicofactoren voor een verstoord familiesysteem en
sociaal netwerk zijn onder andere:
• een tweede huwelijk;
• een partner met wie de bewoner niet samenwoonde of getrouwd was;
• kinderen uit andere huwelijken;
• groot leeftijdsverschil tussen echtgenoten;
• eerdere verliezen, trauma’s;
• psychische of psychiatrische problemen bij
iemand binnen het systeem;
• familiesystemen met lage gezondheidsvaardigheden.
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In het beantwoorden van de hulpvraag bij problemen
in het familiesysteem en sociaal netwerk hebben de
specialist ouderengeneeskunde, de casemanager
dementie en de GZ-psycholoog verschillende
rollen en kunnen zij verschillende gereedschappen
inzetten. In de regel is de casemanager dementie het
eerste aanspreekpunt en zal zij waarschijnlijk advies
geven bij ‘lichte’ hulpvragen. De GZ-psycholoog zal
in de regel betrokken worden bij ‘ernstige’ problematiek. De specialist ouderengeneeskunde heeft
een eindverantwoordelijke rol en kan naast advies
en beleidsbepaling in het MDO van het woonzorgcentrum ook actief samen met de casemanager of
GZ-psycholoog behandelen.

METHODISCH WERKEN
Net als bij andere hulpvragen is methodisch werken
een belangrijk hulpmiddel bij problemen in het familiesysteem en sociaal netwerk. Een goede probleemverheldering werpt licht op het ervaren probleem.
Een probleemanalyse en -definitie brengen de
knelpunten verder in beeld. Een probleemdefinitie
en doelstelling geven richting aan een wenselijke
oplossing. Hierna volgen acties en evaluatie.
Het is bij de intake wenselijk dat de casemanager
dementie het familiesysteem en het sociaal netwerk
in kaart brengt en beschrijft wat de verschillende
rollen zijn. Als verzorgenden moeite hebben met
naasten/familieleden en om deze reden een consult
vragen, is het allereerst van belang naar hen te
luisteren en compassie te tonen voor hun probleem.
Daarnaast analyseert de casemanager met hen wat
er lastig is in het contact met de naaste(n) van de
cliënt.
Vervolgens bespreekt ze de gesignaleerde
problemen in het MDO van het zorgcentrum. De
betrokkenen stellen daarin doelen en maken een
rolverdeling. Bij ernstige problematiek is het bijvoorbeeld een optie de GZ-psycholoog in te schakelen.

INTERVENTIES BIJ PROBLEMEN IN HET
FAMILIESYSTEEM EN SOCIAAL NETWERK
Afhankelijk van het gesignaleerde probleem zijn

verschillende soorten interventies denkbaar. De
belangrijkste zijn mediatieve hulpverlening, het geven
van informatie en advies of een familie-/systeemgesprek. De context bepaalt de keuze voor een
interventie. Zo is mediatieve hulpverlening een goede
manier om de vaardigheden en zelfvertrouwen
van de zorgverleners in het woonzorgcentrum te
vergroten.
Bij mediatieve hulpverlening is het zorgteam het
aangrijpingspunt voor de oplossing. Het gaat
meestal om problemen die de zorgverleners ervaren.
De hulpverlener brengt samen met het team
het ervaren probleem in kaart en probeert dit te
beschouwen vanuit de verschillende perspectieven.
Zo kan de houding of het gedrag van de naasten
van de cliënt voortkomen uit rouwgevoelens. De
hulpverlener kan (indien gewenst) ook theorie over
rouw verstrekken aan verzorgenden. Zij kunnen
daardoor mogelijk met meer afstand naar de ‘moeilijke’ naasten kijken en daardoor ook meer begrip
opbrengen voor hun situatie.
Als de samenwerking met een naaste stroef gaat
of zelfs vastloopt, kan dit te maken hebben met
iemands persoonlijkheid. Theorie over persoonlijkheid kan dan inzicht geven. GZ-psychologen en
casemanagers dementie van Geriant maken daarbij
gebruik van de theorie van Millon. Deze maakt het
mogelijk de persoonlijkheid van bijvoorbeeld een
mantelzorger in kaart te brengen en daaraan tips
voor communicatie te ontlenen.
Veel van de ervaren problemen zijn te relateren
aan communicatie. Bij herhaling met het zorgteam
aandacht besteden aan de basisprincipes van
communicatie kan zinvol zijn. Als hulpverlener van
Geriant ben je een rolmodel in het contact met
naasten van de cliënt. Het is bijvoorbeeld van belang
om naasten te blijven vragen naar succesmomenten.
Wanneer gaat het goed? Werk daarbij oplossingsgericht, zoals met de methodiek van de coachende
gespreksvoering van Huub Buijssen.
Om de communicatie met de familie te verbeteren
kan een vast aanspreekpunt voor de naasten helpen.
Een goed advies is om eerstverantwoordelijke

verzorgenden reguliere gesprekken te laten voeren
met naasten. Zo is er ook overleg op momenten dat
het goed gaat en ontstaat er een meer genormaliseerd contact. Ook in deze gesprekken is het van
belang aandacht te besteden aan zaken die goed
gaan.
Een andere belangrijke interventie is het geven van
informatie en advies. Daaraan kan behoefte zijn bij de
oudere zelf, de naasten of de zorgverleners van het
team. Zij kunnen bijvoorbeeld vragen hebben over
het beloop van de dementie, veranderend gedrag,
wettelijke vertegenwoordiging en onvrijwillige zorg.
Voorlichting over wettelijke vertegenwoordiging
zoals bewindvoering en mentorschap is in elk geval
van belang als familieleden het er onderling niet over
eens zijn wie van hen de bewoner vertegenwoordigt. Hetzelfde geldt wanneer de oudere nog grote
bezittingen heeft. Mochten de familieleden niet zelf
de stap willen zetten om wettelijke vertegenwoordiging te regelen, dan kan de casemanager dementie
in overleg met de specialist ouderengeneeskunde en
de verzorging hierin initiatief nemen.
De casemanager dementie kan niet alleen informatie
en advies geven bij individuele vragen, maar ook
een rol spelen tijdens bijeenkomsten voor naasten
van bewoners. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een
familieavond waarin het omgaan met mensen met
dementie aan de orde komt.
Ook is het mogelijk in gesprek te gaan met de
bewoner of de naasten van de bewoner. Soms zijn
het juist de naasten die problemen ervaren, hetzij
met andere familieleden of in de omgang met de
medewerkers van het woonzorgcentrum. Ook dan is
het goede hulpverlening deze zorgen aan te horen,
probleemverheldering toe te passen en compassie
te tonen. Een vorm hierin kan het familiegesprek of
systeemgesprek zijn, waaraan meerdere familieleden
en naasten deelnemen. Is er onbegrip of wrijving
tussen de naasten en de zorgverleners, kan de hulpverlener ervoor kiezen hen met elkaar in gesprek te
brengen om een oplossing te vinden.
Het komt voor dat de hulpverlener de problemen in
de zorg die de naasten ervaren niet herkent en dat
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de gesprekken tussen naasten en verzorgenden niet
leiden tot een oplossing. Het kan dan wenselijk zijn
met de teamleider of management de problemen op
een opbouwende wijze te bespreken.

Organisatie (MICO). Sinds 2019 zijn hulpverleners
daarnaast verplicht signalen van ernstige mishandeling te melden bij Veilig thuis. De casemanager stelt
de bewoner en diens naaste in principe op de hoogte
van de melding (fase 3).

VERMOEDENS VAN MISBRUIK EN
MISHANDELING
Ouderen die de regie over hun leven verliezen en
moeite krijgen beslissingen te nemen, worden kwetsbaarder voor misbruik en mishandeling. Ondanks
de beschermde woonomgeving van het woonzorgcentrum uiten zorgverleners soms hun vermoeden
van misbruik en mishandeling door bijvoorbeeld
naasten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan financiële
uitbuiting en geestelijke en fysieke mishandeling. De
hulpverleners van Geriant trekken dan samen op met
verzorgenden, teamleider en huisarts.

Als er een officiële melding is gedaan bij Veilig Thuis,
neemt deze organisatie de regie over. De acties
vinden dan altijd plaats in samenspraak met de hulpverlener van Veilig Thuis (fase 4). De betrokkenen
maken afspraken voor periodieke evaluaties, totdat
de situatie van misbruik of mishandeling is opgelost.
Indien nodig blijft de casemanager beschikbaar voor
nazorgcontacten (fase 5).

Geriant kent zelf het protocol ‘Ouderenmishandeling
plus aanvulling’ in haar Kwaliteitshandboek. Dit
protocol (ook wel meldcode genoemd) is bruikbaar
voor zowel ambulante als intramurale zorg.
Het protocol kent een aantal fasen:
1
2
3
4
5

Vermoeden van mishandeling;
Overleg;
Informatie verzamelen;
Actie;
Evaluatie en nazorg.

Bij een verdenking van mishandeling brengt de
casemanager samen met de verzorging de situatie
in kaart (fase 1). Zij overlegt dit vervolgens met
de specialist ouderengeneeskunde van Geriant en
de huisarts en raadpleegt eventueel Veilig Thuis,
het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en
mishandeling. Bij een ernstig vermoeden agendeert ze de situatie in het multidisciplinair overleg
(afhankelijk van de context is dit het MDO van het
woonzorgcentrum of van Geriant). In dit overleg
wordt de situatie gewogen en indien nodig een plan
gemaakt (fase 2).
Bij een serieus vermoeden gaat de casemanager
verder met het verzamelen van informatie en
doet ook een Melding Incidenten Cliëntenzorg en
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HOOFDSTUK 8

Crisis
Karen Otto
casemanager dementie

Eva Hoogland
casemanager dementie

43

Mevrouw Blauw voelt zich nog steeds niet thuis.
Steeds vaker herkent zij haar appartement niet meer
en verlaat ze haar kamer. Op de gang komt zij uit
bij een trap en een lift. De lift herkent zij niet meer
en zij maakt aanstalten om de trap af te gaan lopen
terwijl ze niet kan staan. Verzorgenden ervaren een
noodsituatie.

INLEIDING
Bij bewoners van een woonzorgcentrum kan er
ineens een crisissituatie ontstaan. Dat wil zeggen
dat er een ernstige acute zorgvraag is die vraagt
om direct handelen. De ernst van de situatie en het
tijdscriterium bepalen dus of een situatie geldt als
een crisis.
Er zijn drie soorten crisissituaties:
• de gedragscrisis (bijvoorbeeld zwerven, ontremd
gedrag, extreme paranoïa, suïcidaliteit en gevaarlijk gedrag);
• de zorgcrisis (kan ontstaan als vaste hulp
verleners wegvallen of als de zorgvraag voor hen
te omvangrijk of complex is. In het woonzorg
centrum komt dit overigens zelden voor. Als een
team de zorg niet meer aankan heeft dit meestal
te maken met een gedragscrisis);
• de medische crisis (ontstaat bijvoorbeeld bij een
CVA, een delier, medicijnintoxicatie of andere bijkomende ziekte bij de cliënt).
De crisishulpvraag kan worden gesteld door de huisarts. De huisarts is dan zelf in consult geroepen door
medewerkers van het zorgcentrum en vraagt om
medebehandeling door Geriant. Het is ook mogelijk
dat verzorgenden de crisishulpvraag direct stellen
aan behandelaren van Geriant.
Binnen kantooruren verleent de casemanager (of
haar vervanger) samen met de specialist ouderengeneeskunde de crisisinterventie. Buiten kantooruren heeft Geriant afspraken met de spoedeisende
psychiatrische hulp (crisisdienst/SEPH) van GGZ
NHN. Deze is bereikbaar via de huisartsenposten
in de regio. Aan sommige verzorgingshuizen is
een specialist ouderengeneeskunde verbonden die
24-uurs-bereikbaarheidsdienst heeft.
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Met een aantal specifieke crisissituaties krijgen hulpverleners van Geriant relatief vaak te maken: delier,
suïcidaliteit en dwalen. Deze komen verderop in dit
hoofdstuk aan de orde.

VUISTREGELS VOOR HET BEZOEK AAN DE
BEWONER
Een crisis vraagt in de regel altijd om een bezoek aan
de cliënt. Net als voor crisissituaties thuis is voor
crisissituaties in het woonzorgcentrum een aantal
vuistregels te geven.18
Vooraf organiseren:
• Verzamel informatie vóór je op bezoek gaat;
• Zorg dat er verzorging en zo mogelijk familie
aanwezig is bij je bezoek;
• Ga bij voorkeur als duo op pad (specialist ouderengeneeskunde en casemanager dementie).
Tijdens het bezoek onderzoeken:
• Taxeer de situatie (psychisch, lichamelijk en
sociaal) en formuleer hypotheses;
• Splits ziekte- en zorgproblemen;
• Pas kennis toe uit de sociale geriatrie over
oorzaak, beloop en mogelijke interventies.
Tijdens bezoek interventies inzetten:
• Definieer de situatie als crisis;
• Benoem korte- en langetermijnhulp als verschillende zaken – je komt nu voor kortetermijnhulp
(crisisinterventie);
• Geef voorlichting, versterk het vertrouwen van de
aanwezigen;
• Stel concrete doelen;
• Bedenk passende interventies die zo licht mogelijk
zijn;
• Maak afspraken over wie wat doet en kijk of
familie een rol kan en wil spelen;
• Maak een vervolgafspraak.
Terug op kantoor inlichten:
• Breng de huisarts op de hoogte;
• Licht zo nodig de crisisdienst in, bijvoorbeeld bij
vragen rondom een beoordeling van het afwenden
van gevaar buiten kantooruren.

INTERVENTIES
De in te zetten interventies zijn natuurlijk afhankelijk
van de betreffende crisishulpvraag. Daarom zijn de
probleemanalyse en probleemdefinitie van groot
belang om een (werk)hypothese te kunnen opstellen
en hieraan een doel te koppelen. Voor crisishulpvragen geldt dat psychosociale interventies de voorkeur hebben boven medicinale interventies. Mocht er
toch medicatie voorgeschreven worden, hetzij door
de specialist ouderengeneeskunde of op haar advies
door de huisarts, dan is het van belang afspraken te
maken over evaluatie en eventuele afbouw.
Soms is het gedrag zo risicovol dat het nodig is
de persoon – of mensen in de omgeving – te
beschermen, bijvoorbeeld door medicijnen toe
te dienen of toezicht op haar te houden. Stemt
de oudere niet in met een interventie, dan is de
verleende zorg onvrijwillig. Om precies te zijn is er
sprake van onvrijwillige zorg als de bewoner – of
bij wilsonbekwaamheid haar vertegenwoordiger –
er niet mee instemt; of als de vertegenwoordiger
weliswaar toestemming heeft gegeven voor een
interventie, maar de (wilsonbekwame) bewoner zich
ertegen verzet.
Onvrijwillige zorg valt voor mensen met dementie
sinds 1 januari 2020 onder de Wet zorg en dwang,
de opvolger van de Wet BOPZ. Het uitgangspunt
van deze wet is dat de zorg voor ouderen met
dementie zoveel mogelijk op vrijwillige basis moet
plaatsvinden. Zorgverleners mogen geen onvrijwillige zorg of vrijheidsbeperking toepassen, tenzij
een ‘ernstig nadeel’ dreigt voor de bewoner of de
omgeving. Voor besluitvorming over onvrijwillige
zorg en vrijheidsbeperking moeten de zorgverleners
het ‘Stappenplan Wzd’ doorlopen. Dit regelt dat
onvrijwillige zorg alleen voor een bepaalde periode
ingezet kan worden. Er staat in welke deskundige
de zorgverantwoordelijke moet betrekken bij het
besluit onvrijwillige zorg in te zetten. De afspraken
over onvrijwillige zorg en vrijheidsbeperking moeten
worden vastgelegd in het zorgplan en het dossier
van de bewoner. Zie ook hoofdstuk 9: Als wonen in
het woonzorgcentrum niet meer mogelijk is.

EVALUATIE
Na afloop van een crisis is het belangrijk contact op
te nemen met de betrokkenen (teamleider, verzorgenden, huisarts, specialist ouderengeneeskunde)
om de situatie kort na te bespreken. Hoe gaat het
nu met de bewoner? Relevante vragen zijn ook of de
huisarts als hoofdbehandelaar tevreden is en of de
rollen in de nieuwe situatie helder zijn verdeeld. Door
te bespreken wat er eventueel anders had gekund
leren we voor toekomstige crisissituaties.

DELIER
Ervaring leert dat nogal wat crisissituaties in een
woonzorgcentrum worden veroorzaakt door een
delier, ofwel acuut optredende verwardheid. Het kan
zijn dat je bij een bezoek of na een telefoontje van
de mantelzorger en/of verzorgende vaststelt dat de
bewoner zich anders gedraagt en anders reageert
dan je van haar gewend bent. Ze is onrustig, geeft
vreemde antwoorden, begrijpt dingen niet of ziet/
hoort soms dingen die er niet zijn. Wellicht is er dan
sprake van een delier.
De casemanager dementie heeft een belangrijke
rol in de signalering van een acute verandering in
het functioneren van een bewoner. Zodra je deze
opmerkt of erover wordt geïnformeerd, is de eerste
vraag die je jezelf stelt: wat is er zichtbaar aan veranderd gedrag? Dit vraag je uit bij degene die contact
met je opneemt.
Een delier kan zich op diverse manieren uiten. De
meest voorkomende zijn:
• Onrust: de persoon in kwestie is opgewonden, niet
helder van geest en reageert abnormaal op de
omgeving. Ze heeft gedachten die niet kloppen,
ziet, hoort, of ruikt dingen die er niet zijn en kan
hierdoor in paniek raken. Ze kan achterdochtig of
zelfs boos of agressief reageren.
• Apathie: de persoon in kwestie trekt zich terug en
reageert niet normaal op de omgeving. Doordat ze
dingen hoort, ziet of ruikt die er niet zijn, kan ze zo
angstig worden dat ze niets meer durft te zeggen.
• Verlaagd bewustzijn: de persoon in kwestie heeft
een minder helder besef van de omgeving en heeft
moeite zich te concentreren.
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Deze verschijnselen kunnen variëren in aanwezigheid. De uitingen van een delier zijn over het algemeen ’s avonds en ’s nachts het sterkst.
De volgende vragen zijn handig om bij een delier in
kaart te brengen of als casemanager dementie te
doen:
• Ga op zoek naar de oorzaak.
Met het zorgteam stem je af wie contact opneemt
met de huisarts over mogelijke lichamelijke
problemen. Een delier heeft namelijk meestal een
lichamelijke oorzaak. Bekende veroorzakers zijn
pijn, urineweginfectie, longontsteking, ontregelde
diabetes, verstopping van de darmen of het
onvoldoende legen van de blaas. Deze problemen
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kunnen optreden door veranderde medicatie,
ondervoeding of na een operatie, het plotseling
stoppen met het nuttigen van alcohol, roken of het
slikken van kalmeringsmiddelen. Is een lichamelijke oorzaak onvindbaar, dan ligt de aanleiding
wellicht in een verandering in de omgeving. Een
enkele keer blijft het gissen naar de oorzaak van
het delier.
• Meld de verdenking van een delier altijd bij de
specialist ouderengeneeskunde, hetzij van Geriant
of van de instelling.
• Maak met elkaar een plan.
Je bezoekt de bewoner, alleen of samen met de
specialist ouderengeneeskunde. Met de specialist
ouderengeneeskunde bespreek je hoe te handelen

zodat het delier niet verder toeneemt.
• Bewaak de voortgang.
Tijdens je werkdagen zoek je dagelijks contact
met het zorgteam om te horen hoe het gaat met
de bewoner. Ga regelmatig langs op de afdeling
om poolshoogte te nemen. Als je zelf afwezig
bent, draag je het contact houden over aan
een andere casemanager dementie. Wekelijks
evalueer je met de betrokkenen – zorgteam, huisarts, specialist ouderengeneeskunde – hoe het
gaat en check je of de voorgenomen acties zijn
uitgevoerd en wat het effect is.
Observatiehulpmiddelen
In het woonzorgcentrum is het mogelijk een
24-uurs-observatie te doen gericht op de aanwezigheid van verwardheid en onrust. Hiervoor kan een
Delier Observatie Schaal (DOS) worden ingevuld.
Je spreekt af hoe lang de observatie wordt gedaan.
Je kunt de verzorgenden ook vragen bij te houden
hoeveel iemand heeft gedronken, gegeten en
geplast, om te kijken of een bewoner voldoende
vocht binnenkrijgt en voldoende urineproductie
heeft.
Tips hoe om te gaan met delier
Als iemand inderdaad last heeft van een delier, is het
belangrijk de mantelzorger en hulpverleners op de
hoogte te brengen. Je informeert ze over de oorzaak
en legt uit dat de bewoner niets kan doen aan haar
gedrag en er meestal geen besef van heeft. Een
aantal tips kan hen wellicht helpen in de omgang
met de persoon met een delier:
• Zorg voor een rustige omgeving en beperk het
aantal mensen om de persoon heen;
• Laat haar zo min mogelijk alleen;
• Spreek in korte, eenvoudige zinnen en stel korte
vragen;
• Let erop dat de persoon in kwestie de bril en/of
het gehoorapparaat gebruikt;
• Zorg voor een normale dagindeling;
• Bied zoveel mogelijk herkenningspunten aan: zeg
wie je bent, wat je komt doen, welke dag het is en
hoe laat het is;
• Zorg dat de persoon zicht heeft op een klok en een
kalender;
• Zorg voor goede verlichting en doe eventueel

‘s nachts een lampje aan;
• Als iemand dingen ziet, ruikt of hoort die er niet
zijn, ga er dan niet tegenin, maar toon begrip en
zeg hoe jij de werkelijkheid ziet. Laat desnoods het
onderwerp rusten;
• Wek geen achterdocht door te fluisteren of deuren
op slot te doen;
• Zorg dat de persoon in kwestie zich niet kan
verwonden of vallen;
• Realiseer je dat afspraken maken met iemand met
een delier niet mogelijk is;
• Let op juiste inname van medicijnen en blijf erbij
als deze worden ingenomen;
• Controleer of de persoon in kwestie voldoende
naar het toilet gaat;
• Geef veranderingen in de situatie zo snel mogelijk
door aan de behandelend arts.
Medicatie bij delier
Als de eerder besproken interventies niet snel
genoeg voldoende verlichting bieden, kunnen
medicijnen helpen symptomen van het delier te
bestrijden. Bij een stil delier – waarbij de persoon
een verlaagd bewustzijn heeft – is dit in de regel niet
nodig. Er is dan geen duidelijke lijdensdruk. Bij een
hyperactief delier met ontwrichtende symptomen
(vaak een combinatie van hallucinaties, wanen,
bewegingsonrust en angst) is haloperidol (haldol)
het middel van eerste keus. Als dit medicijn de hallucinaties en wanen doet verdwijnen, is er een goede
kans dat de persoon de gedachten weer op orde
krijgt. Bij overgevoeligheid voor haloperidol (bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson of Lewy Body) zijn
er alternatieven zoals clozapine en rivastigmine.
Wanneer sprake is van een ernstig delier (veelal in
de stervensfase) worden soms benzodiazepinen
toegevoegd aan de behandeling (lorazepam, midazolam, diazepam), maar deze mogen nooit alleen
voorgeschreven worden. Uiteraard hoort bij het voorschrijven van dergelijke middelen een zorgvuldige
monitoring van werking en bijwerkingen en moet
duidelijk zijn wie de regie voert (huisarts, specialist
ouderengeneeskunde, of beide gezamenlijk met een
duidelijke taakverdeling).
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SUÏCIDALITEIT
Hulpverleners van Geriant kunnen in hun werk
worden geconfronteerd met bewoners die psychisch
zodanig klem zitten dat zij tot suïcidaal gedrag
komen. Dat wil zeggen dat hun gedrag voorbereidt op en kan leiden tot zelfdoding. De diagnose
dementie en de soms daarmee gepaard gaande
depressiviteit (bij zowel de bewoner als de mantelzorger) kan ook een risico op suïcide inhouden.
Als er sprake is van slechts een vermoeden van
suïcidaal gedrag informeer je de behandelverantwoordelijke arts (huisarts of specialist ouderengeneeskunde). In je eentje mogelijk suïcidaal gedrag
hanteren maakt je als hulpverlener kwetsbaar. Door
(multidisciplinair) te overleggen met collega’s deel
je de verantwoordelijkheid en vergroot je de kans op
effectief handelen.
Protocol suïcide
Geriant hanteert bij suïcidaal gedrag een protocol,
gebaseerd op de landelijke Multidisciplinaire richtlijn
diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.
Dit protocol biedt handvatten voor dagelijkse zorg.
Belangrijke elementen zijn:
• Je vermoedt of herkent suïcidaal gedrag bij een
bewoner;
• Informeer zo spoedig mogelijk de behandelverantwoordelijke arts;
• Schat samen de ernst in van het suïcidale gedrag;
• Maak afspraken over de frequentie en de inhoud
van het contact met de betrokkene. Bekijk of er
nog behandelmogelijkheden in het woonzorg
centrum zijn of dat het beter is de bewoner te
laten opnemen in de Geriant-kliniek of op een
noodbed PG in een verpleeghuis;
• Informeer de huisarts van de betrokkene over de
gekozen aanpak en licht ook het zorgteam van het
woonzorgcentrum in;
• Volg bij een daadwerkelijke suïcide het protocol
van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Suïcidale uitingen bij bewoner in zorgcentrum
Wanneer een bewoner zich suïcidaal uit, rapporteer
je dit als casemanager in het dossier en meld je
het bij de behandelverantwoordelijke arts of, buiten

48

kantooruren, bij de dienstdoende arts. De beoordeling van het suïciderisico vindt plaats door de arts. Zij
bepaalt in overleg met de casemanager, psycholoog
of verzorgende welke interventies geboden zijn,
waarbij gedacht kan worden aan het volgende:
• Verwijder middelen om suïcide mee te plegen uit
de omgeving van de bewoner (medicijnen, voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt en
dergelijke);
• Blijf in de buurt van de bewoner;
• Maak de suïcidale gedachten bespreekbaar met
de bewoner en bied begrip;
• Creëer rust om samen naar kortetermijnoplossingen te zoeken;
• Bied een afleidende activiteit aan, of onderneem
deze samen met de bewoner om de spanning te
verminderen;
• Bied de bewoner onrustmedicatie aan wanneer
die is voorgeschreven.
Punten om rekening mee te houden in de
bejegening van bewoners met suïciderisico
• Besteed aandacht aan de beleving van de
bewoner. Ga in op haar gevoel van angst of lijden,
maak de suïcidale gedachten bespreekbaar. Het
is niet zinvol suïcidale verlangens te verbieden, te
bestraffen of te negeren;
• Bewoners met suïcidale gedachten kunnen vaak
aan niets anders meer denken;
• Stimuleer het praten over suïcidale verlangens. Dit
verlicht vaak het isolement;
• De dreiging met suïcide kan de hulpverlener
afleiden van de werkelijke problemen die de
bewoner beleeft. Behandeling moet uiteraard
gericht zijn op afwending van het suïcidegevaar,
maar ook op de achterliggende emotie en de
beleving van de persoon;
• Iets afdwingen door de dreiging met suïcide is
vaak een demonstratie van onmacht. Probeer
deze onmacht te benoemen en sluit aan bij de
beleving van de bewoner;
• Behandeling van suïcidaliteit vergt tijd en een goed
persoonlijk contact. De organisatie van zorg dient
daarop berekend te zijn;
• Suïcidaliteit heeft altijd relationele aspecten.
Betrek daarom bij voorkeur de partner en/of familieleden bij de behandeling.

Het is van belang dat je het ‘Protocol suïcide’ van
Geriant kent.
Hierin staat onder andere beschreven:
• hoe suïcidaal gedrag ontstaat;
• hoe suïcidaal gedrag zich ontwikkelt in de loop
van de tijd;
• hoe je suïcidaal gedrag kunt herkennen;
• hoe je de ernst kunt taxeren;
• hoe je moet handelen bij suïcidale uitingen;
• hoe je moet handelen bij een suïcidepoging;
• hoe je moet handelen na suïcide;
• welke vragen je kunt stellen aan cliënten bij wie
een vermoeden bestaat van suïcidaliteit.

DWALEN
Sommige bewoners met dementie hebben veel
behoefte om te lopen. Het komt voor dat een
bewoner naar buiten gaat en daarna verdwaalt.
Dwalen kan voor de bewoner prettig en vanzelfsprekend aanvoelen. Het kan ook een signaal
zijn van onderliggende problemen, bijvoorbeeld
angst en onzekerheid, desoriëntatie, lichamelijk
ongemak en achteruitgang in het dementieproces.
Overmatig lopen geeft risico’s voor de oudere zelf:
vermoeidheid, vocht- en voedingstekort, risico op
vallen, stress en angst. Tevens kan er risico zijn
op onderkoeling of zonnebrand, verdrinking of een
verkeersongeval. Voor de omgeving – de familie
en/of het zorgteam – kan dwalen leiden tot onrust,
bezorgdheid en spanning. Bij medebewoners kan de
privacy in het gedrang komen als de oudere (steeds)
ongevraagd bij hen de kamer binnenkomt.

navraag naar bij de betrokkenen, als je de persoon
niet goed kent.
Een woonzorgcentrum is een open woonsetting, dus
bewoners kunnen ook naar buiten lopen. Om hen
niet ‘kwijt’ te raken, is het mogelijk domotica in te
zetten. Bijvoorbeeld:
• Een GPS-systeem: de bewoner krijgt een zender
mee, bijvoorbeeld in de schoen, zodat de eerste
contactpersoon of het zorgteam via internet kan
zien waar ze is.
• Belmat of sensor: in of bij het appartement van de
bewoner kan een sensor worden geplaatst. Het
zorgteam krijgt een signaal als de bewoner uit bed
stapt of langs de sensor loopt en kan naar haar
toe gaan.
Inzet van domotica wordt altijd besproken met de
huisarts en/of de specialist ouderengeneeskundige
en met de familie. Alle vormen van zorgdomotica
die dienen om toezicht te houden op een cliënt
gelden als vrijheidsbeperking. Dit betekent dat de
cliënt en/of haar vertegenwoordiger expliciet moet
instemmen met de toepassing ervan. Het is ook
daarom van belang de domotica in het zorg(leef-)
plan te beschrijven. Daarbij horen ook afspraken
met de familie over wie de bewoner ophaalt als deze
de weg naar het woonzorgcentrum niet meer kan
vinden, en afspraken over evaluatie van de maat
regelen.
Als een bewoner, ondanks interventies, herhaaldelijk
een gevaar vormt voor zichzelf of de omgeving, kan
het nodig zijn te kiezen voor een psychogeriatrisch
verpleeghuis. Daarover gaat het volgende hoofdstuk.

De casemanager wordt veelal door het zorgteam
geïnformeerd dat een bewoner dwaalt. De casemanager zal samen met verzorgenden en mantelzorger, en eventueel de huisarts en/of de specialist
ouderengeneeskunde, bekijken wat de oorzaak van
het dwalen is. De huisarts kan lichamelijk onderzoek
doen. In het dagelijks leven van een bewoner probeer
je in de gaten te houden wat bij de bewoner spanning of onrust oproept. Bekijk of die prikkels kunnen
worden verminderd of vermeden. Het is belangrijk
dat je de achtergrond en behoeftes van de betreffende bewoner in kaart brengt, om hierbij te kunnen
aansluiten met eventuele oplossingen. Doe hier
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HOOFDSTUK 9

Als wonen in het
woonzorgcentrum
niet meer mogelijk is
Karen Otto
casemanager dementie

Eva Hoogland
casemanager dementie
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Ondanks de inzet van verschillende interventies
zoals afleiding en een dagprogramma gaat mevrouw
Blauw op stille momenten toch op zoek naar
contact. Met haar rolstoel belandt zij keer op keer bij
de trap. Het woonzorgcentrum is qua bouw onvoldoende aangepast om dit probleem op te lossen.
Met de familie vindt overleg plaats over opname
in een gesloten verpleeghuis. Als dit aan mevrouw
Blauw wordt voorgelegd geeft ze aan dit absoluut
niet te willen.

INLEIDING
Als de hulpvraag van een bewoner niet oplosbaar
is binnen het zorgcentrum, is opname elders
noodzakelijk. Het kan gaan om een al langer
bestaand probleem dat geleidelijk is verergerd of
om een acute noodsituatie. In het eerste geval
is het zorgprobleem al eerder ingebracht in het
multidisciplinair overleg en ligt er een plan waarbij
de bewoner en de naasten zijn betrokken. Gaat het
om een acute situatie, dan neemt de casemanager
contact op met de verantwoordelijke specialist
ouderengeneeskunde en de huisarts om een
gepaste oplossing te zoeken (zie ook hoofdstuk 8).
Afhankelijk van het probleem is verwijzing mogelijk
naar het verpleeghuis, de Geriant-kliniek of het
ziekenhuis.

VERPLEEGHUIS, GERIANT-KLINIEK OF
ZIEKENHUIS?
De meest voorkomende verhuizing vanuit het
woonzorgcentrum is naar het verpleeghuis met een
gesloten deur. Verpleeghuizen zijn beter toegerust
voor mensen die bijvoorbeeld dwalen of zich agressief gedragen. De casemanager dementie neemt
contact op met de plaatsingscoördinator van Geriant
om te informeren naar beschikbare verpleeghuisplaatsen. Een enkele keer is opname vanwege
gevaar nog dezelfde dag nodig, bijvoorbeeld bij
suïcidaal gedrag. In dat geval start de casemanager
samen met de plaatsingscoördinator van Geriant
de noodbedprocedure op. Deze procedure staat in
het Geriantprotocol ‘Notitie opname verpleeghuis’,
te vinden in het Kwaliteitshandboek. Het komt overigens niet vaak voor dat je in een woonzorgcentrum
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gebruik moet maken van een noodbedprocedure,
aangezien er 24-uurstoezicht aanwezig is.
Het kan ook zijn dat tijdelijk specifieke behandeling
of expertise wenselijk is voor een bewoner. Voor
iemand die lichamelijk ziek is of een ernstig delier
heeft, is het ziekenhuis de aangewezen plaats. De
Geriant-kliniek is geïndiceerd als er vragen zijn over
diagnostiek, observatie van gedrag en instellen van
medicatie. Bijvoorbeeld bij een gedragsverandering,
zoals agitatie en agressie, die na behandeling niet
vermindert. In het zorgcentrum ontbreekt hiervoor vaak de expertise. Het kan ook zijn dat voor
deze optie wordt gekozen om de betrokkenen te
ontlasten.

WETGEVING
Een opname in het verpleeghuis of de Geriant-kliniek
kan in principe alleen plaatsvinden met toestemming van de bewoner (er dient sprake te zijn van
vrijwilligheid). Voor een verpleeghuisopname is het
nodig een toetsing voor de Wet zorg en dwang aan
te vragen bij het CIZ. In de regel doet de teamleider
of zorgbemiddeling van het woonzorgcentrum deze
aanvraag. De Wzd-toetsing kan drie uitkomsten
hebben: (1) de bewoner stemt in met opname, (2)
de bewoner weigert opname, (3) de bewoner toont
bereidheid noch bezwaar.
Mocht de bewoner bezwaar maken, dan is opname
alleen mogelijk door middel van de rechterlijke
machtiging (RM) of inbewaringstelling (IBS). Beide
maatregelen maken deel uit van de Wet zorg en
dwang. De rechterlijke machtiging wordt aangevraagd als gedwongen opname noodzakelijk is maar
nog enkele dagen kan wachten. De inbewaring
stelling geldt voor een acute situatie die vraagt
om onmiddellijke afwending van het gevaar. De
burgemeester van de gemeente waar het woonzorg
centrum is gevestigd moet dan toestemming geven
voor de gedwongen opname. De IBS wordt aangevraagd door de specialist ouderengeneeskunde via
een online module. Daarbij is een medische verklaring nodig van een onafhankelijke arts. In de regel
is dit een collega-specialist ouderengeneeskunde
van Geriant die niet betrokken is bij de behandeling

van de bewoner. In de medische verklaring wordt de
noodzaak van de onmiddellijke gedwongen opname
onderbouwd. Als de aanvraag is verstuurd, beslist
de burgemeester over opname. De burgemeester
neemt in de regel het advies uit de medische
verklaring over.
Met de toestemming van de burgemeester kan
iemand op wettige wijze tegen haar wil worden
opgenomen op de gesloten afdeling. Het kan
voorkomen dat de bewoner zich hiertegen verzet,
verbaal of lichamelijk. Soms is daarom politiebegeleiding nodig om de specialist ouderengeneeskunde
te ondersteunen, zodat zij zonder gevaar voor
zichzelf kalmerende middelen kan toedienen aan de
bewoner. De IBS dient binnen 48 uur bekrachtigd te
worden door de rechter. Voor de langere termijn kan
vervolgens een RM worden aangevraagd.

OPNAME REGELEN
Bij de aanvraag van een IBS moet de casemanager
of haar waarnemer met spoed een opnameplek
regelen. Al naar gelang de problematiek maakt
ze een keuze voor de juiste setting en overlegt
bijvoorbeeld met de plaatsingscoördinator over
een eventueel noodbed. Als de bewoner nog geen
zorgzwaartepakket 5 heeft, moet het zorgteam dit
aanvragen in combinatie met de Wzd-toetsing.
De casemanager coördineert vervolgens de opname
in het verpleeghuis. De specialist ouderengeneeskunde stelt haar collega in het verpleeghuis op de
hoogte en stuurt aanvullend schriftelijke informatie.
In de loop van de week informeert de casemanager
bij het zorgteam van het verpleeghuis of de zorgverlening goed verloopt en vult waar nodig ontbrekende
informatie aan. Ook houdt zij nog even contact met
de familie. Na zes weken is er in veel verpleeghuizen
een evaluatiemoment. Hierna schrijft de casemanager de cliënt uit bij Geriant.
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BEHANDELFASE

PROBLEEMANALYSE

Bijlage I. Schematische weergave methodisch werken bij veranderend gedrag bij mensen met dementie
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FASE

ACTIE

AANDACHTSPUNTEN

Probleem
beschrijving
en
verheldering

• Beschrijf het probleem
• Hoe uit dit gedrag zich?
• Wanneer en in welke situatie
treedt het op?
• Voor wie is het een probleem?

• Vraag je af wie je cliënt is (bewoner, mede
bewoners, bezoek/familie, zorgverleners (of
combinatie))
• Is individuele of mediatieve behandeling geïn
diceerd?
• Geef gedrag concreet weer in neutrale, beschrijvende en objectiveerbare bewoordingen
• Besteed aandacht aan emoties van zorg
verleners

Probleem
analyse
(aanvullend
onderzoek)

• Breng factoren in kaart die
mogelijk een rol spelen bij het
ontstaan en in stand houden
van het gedrag
• Maak een functieanalyse van
het gedrag

• Ga na of gedragsveranderingen samenhangen
met somatische factoren, (veranderingen in)
medicijngebruik of met co-morbide psycho
pathologie
• Beschrijf de individuele kenmerken en de uitlokkende factoren van het gedrag aan de hand van
de zes factoren van Kitwood
• Maak gebruik van verschillende informatiebronnen
• Objectiveer gedrag in waarneembare beschrijvingen met behulp van de metafoor van fictieve
video-opname

Probleem
definitie

• Formuleer probleem zo scherp
mogelijk en stel hypothesen op
over de oorzaken en/of de in
stand houdende factoren en hun
onderlinge samenhang

• Bespreek de probleemdefinitie met alle
betrokken partijen
• Bereik overeenstemming

Doel
formulering

• Stel een realistisch en meetbaar
behandeldoel vast en bepaal
met welke mate van verandering
men tevreden is

• Bepaal vóór de doelformulering de frequentie,
ernst, duur of belasting van het gedrag
• Stel een behandeldoel op met alle betrokkenen

Behandel
plan

• Bedenk interventies die voortvloeien uit de probleemanalyse

• Start met interventies die aansluiten bij de uitlokkende factoren
• Bekrachtig gewenst gedrag zo snel mogelijk na
het vertonen

Evaluatie

• Ga na of het beoogde doel
bereikt is
• Vier de successen, of
• Ga na waarom het doel niet is
bereikt
• Doorloop zo nodig deel van de
methodische cyclus opnieuw

Bijlage II. Meetinstrumenten en gedragsobservatieschalen bij veranderend gedrag

PERSOONLIJKHEID EN COPING:
•
•
•
•
•

Roos van Leary
Theorie van Millon
Heteroanamnestische persoonlijkheidsvragenlijst (HAP)
Classificatie DSM-V
Biografievragenlijst Geriant

MEETINSTRUMENTEN

ERNST VAN DE DEMENTIE:
• Global Deterioration Scale (GDS)
• Clinical Dementia Rating Scale (CDR)
DELIER:
• Delier Observatie Schaal (DOS)
• Delier-o-meter
• Didas
STEMMING:
• Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD)
• Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)
PIJN:

GEDRAGSOBSERVATIESCHALEN

• Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC 15) (zie www.paic15.com voor e-learning)
• Pain Assessment Checklist for Seniors with Severe Dementia-Dutch (PACSLAC-D)
• Oplossingsgerichte gedragsobservatieschaal. Tineke Dijk (GZ-psycholoog bij Geriant) ontwikkelde
deze gestructureerde observatieschaal aan de hand van het oplossingsgerichte model. Vraag
bijvoorbeeld: “Wat gaat er wel goed?”. De psycholoog is hierbij geïnteresseerd in interactie. Observaties vinden bij voorkeur drie of vier keer per dag plaats gedurende een aantal dagen. Het heeft
de voorkeur dat zorgmedewerkers de observaties zelf invullen.
• ‘Risicosignalering Checklist Veilige Zorg/Woongroep Samen’; door Karen Otto.
• Gedragspatroon-scorelijst
• Observatieschema
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