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Ook bij mensen met dementie is het belangrijk dat zij zo veel mogelijk zelf 

blijven doen. Probeer zo min mogelijk dingen uit handen te nemen en kijk wat ze 

nog wel kunnen doen. Vijf praktische tips om mensen met dementie op deze 

manier te ondersteunen. 

1. Leef je in in de persoon met dementie. 

Door je in te leven in de persoon met dementie kun je hem/haar beter begrijpen 

en ben je beter in staat om hem/haar (en de omgeving) te ondersteunen. Tip: 

Stel je voor dat je je niet meer kunt aankleden, gewoonweg omdat je niet meer 

weet hoe het moet. 

 

2. Sluit aan bij de wensen en behoeften van de persoon met dementie. 

Probeer, in elk stadium van dementie, aan te sluiten bij de wensen en behoeften 

van de cliënt. Dat klinkt heel logisch. Maar als zorgmedewerker denken we soms, 

met al onze goede bedoelingen, dit wel te weten. Tip: Sta in je volgende dienst 

eens bewust stil bij de vraag: 'Wat wil de cliënt eigenlijk zelf?' 

 

3. Neem geen dingen van de persoon met dementie over, maar biedt 

ondersteuning waar dat nodig is. 

Neem geen dingen over, maar stimuleer de cliënt om zoveel mogelijk zelf te 

doen. Als wij veel van de persoon met dementie overnemen, dan vergeet de 

persoon met dementie hoe hij dit zelf kan doen. Tip: Geef in je volgende dienst 

eens de tandenborstel aan een cliënt (waarbij de zorg vaak zijn/haar tanden 

poetst) en doe bij jezelf voor hoe jij je tanden poetst. 

 

4. Stimuleer de persoon met dementie en zijn omgeving om zo lang 

mogelijk de gewone dingen te blijven doen. 

Boodschappen doen, op visite gaan, sporten, zingen in een koor, koken. Dit zijn 

allerlei activiteiten die mensen met dementie prima zelfstandig en/of met 

ondersteuning kunnen doen. Betrek hierbij ook de omgeving van de cliënt en 

geef hen voorlichting over de mogelijkheden. Tip: Vraag eens na welke sport de 

https://www.zorgvoorbeter.nl/


cliënt vroeger heeft beoefend en kijk samen of hij deze sport weer kan en wil 

oppakken. 

5. Test en corrigeer de persoon met dementie niet. 

Vragen als: 'Wat heb je gisteren gedaan?' En 'Weet je nog wie ik ben?' kunnen 

moeilijk en confronterend zijn voor mensen met dementie. Als de cliënt een ‘fout’ 

maakt corrigeer hem/haar dan niet en laat de cliënt in zijn/haar waarde. Tip: Sta 

een stil bij de vraag: 'Hoe zou ik me voelen als bepaalde dingen mij niet meer 

lukken?' 

 


