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Communicatie! 
Het maakt deel uit van ons hele wezen. We zeggen meer dan ‘ja’ 
of ‘nee’ op een specifieke vraag, We gebruiken ook ons lichaam om 
uit te drukken hoe we ons voelen. We glimlachen om iets wat we 
krijgen, zwaaien naar de kleinkinderen om hen uit te wuiven, kijken 
elkaar in de ogen als we iets belangrijks willen zeggen. We geven 
elkaar een kus of een hand als we elkaar ontmoeten of ergens 
binnenkomen. 

Zonder menselijk contact sterven we telkens een beetje …  
Maar hoe doe je dat met een persoon met dementie die heel weinig 
respons geeft, niet alleen mondeling maar ook fysiek? Mantelzorgers 
zeggen me vaak dat hun dag al goed is als ze een glimlach 
hebben teruggekregen of een simpele “dank je”. Verder gaan de 
verwachtingen van een mantelzorger dikwijls niet meer. 

Met dit e-book probeer ik daar verandering in te brengen. Ik geef 
je een soort van basishouding van communicatie om mee aan de 
slag te gaan en om te kijken of dit zoden aan de dijk zet. Daarnaast 
vind je 6 praktische tips en getuigenissen voor een beter contact 
met een persoon met dementie.

Gaat dit altijd lukken? Nee! Zowel jij als de persoon met dementie 
zal zoekend zijn naar dat beetje extra contact. Dit proces gaat met 
vallen en opstaan en dat is heel normaal.

Dus gewoon gaan voor die banaan  ! Kijk wat bij jou en vooral bij 
jullie past en wat niet. Maak het jezelf vooral niet te moeilijk. Ik hoor 
graag de resultaten van jullie probeersels! 

Veel plezier toegewenst. 

De acties zijn haalbaar in een context van beginnende en matige dementie. Bij 
ernstige dementie wordt het alsmaar moeilijker door de barrière van apathie heen te 
breken. Bij ernstige dementie raakt de persoon zijn kortetermijngeheugen kwijt, op 
een bepaald moment kan ook het langetermijngeheugen niet meer volgen. De per-
soon raakt alsmaar meer in zichzelf gekeerd. Vaak wordt het verstandelijk vermogen 
vervangen door een meer sensitief bewustzijn. Haarfijn voelt de persoon met ernstige 
dementie emoties aan. Laat aan die persoon voelen dat hij geliefd is. Weet dat on-
danks het gegeven dat hij heel erg in zichzelf gekeerd is, het toch mogelijk is contact 
te houden, maar dan eerder lijfelijk en zintuiglijk in plaats van met gesprekken. 

AANDACHT
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De grondhouding  
van communicatie 
Hoewel we dagelijks in gesprek gaan met mensen, staan we er 
nooit of amper bij stil hoe we dat doen. 

Ik geef hier een aantal elementen om je bewustzijn over een 
gesprek te vergroten. Hoe doe je dat communiceren? Op 
welke manier ga jij het gesprek aan met iemand? Hoe meer je 
kennis hieromtrent verwerft, hoe beter je deze kan gebruiken 
en inzetten om te praten met iemand met dementie. Anders 
gezegd: zelfonderzoek is een belangrijk gegeven en onlosmakelijk 
verbonden met dit boek én mijn manier van werken. 

‘GEWONE’ GESPREKSSTRATEGIEËN

Welke zijn de ‘gewone’ gespreksstrategieën die belangrijk zijn in een 
gesprek naar een beter contact met een persoon met dementie?  
Net zoals bij ieder ander gesprek dien je rekening te houden met een 
aantal vrij logische regels als je tegen iemand praat:

• Je praat tegen een volwassene, ondanks dat de persoon  
met dementie je aankijkt met een lege blik. Let daarom  
op de klank van je stem.

• Indien nodig: herhaal wat je wil zeggen.
• Praat traag. 
• Maak oogcontact.
• Overbevraag niet. Als het niet lukt vandaag, dan lukt het 

misschien morgen. 
• Splits, indien mogelijk, vragen op in gemakkelijk behapbare  

korte vragen.  
• Stel je vragen helder en duidelijk. 
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SPECIFIEKE GESPREKSSTRATEGIEËN

Wat zijn de specifieke gespreksstrategieën naar een beter contact 
met een persoon met dementie1? Voor eender welke dementie 
en fase van dementie kan je vanuit een aantal grote principes de 
communicatie aangaan! 

1. Geef een keuze.  
Wil je in de zetel of op de stoel zitten? Wil je naar links of rechts?  
Wil je een broek of een rok? Wil je je eitje gekookt of als spiegelei? 
Choco of hesp?

 Door een keuze te geven laat je het initiatief bij de persoon zelf. 
Hij heeft als het ware zeggingskracht over wat hij doet. Dit in 
tegenstelling tot het meer commandostijlachtige: ‘Ga zitten dan 
doe ik je schoenen aan’.

2. Zet mensen in de Ja-Kamer2.  
Stel vragen waarop iemand ja kan zeggen, overduidelijk ‘ja’. Als 
je een positief antwoord wil op een vraag, zorg dan dat mensen 
al een aantal keer ‘ja’ hebben gezegd. Zet ze als het ware in de 
ja-kamer en de uiteindelijke ‘ja’ die je zoekt, zal sneller volgen.

 Jij: “Je bent naar de kapper geweest?”  
Antwoord: “Ja.”  
Jij: “Je ziet er goed uit zeg.”

3. Geniet van gesprekken en verhalen. 
Je hoeft de woorden niet te begrijpen om te genieten.

 Het klinkt gek en ik hoor je nu al denken, wat zegt ze nu … maar 
zelfs als je de woorden niet begrijpt, resoneert een verhaal aan 
bepaalde ervaringen en belevenissen en soms wordt alles wat je 
verhaalt buiten de context geplaatst, maar krijg je toch contact 
over iets helemaal anders. Net zoals de verhalen van Toon 
Tellegen: soms praten ze naast elkaar en verstaan beide iets 
helemaal anders én toch wordt er connectie gemaakt.

1     Uit ‘Wat Alz’ Bormans
2     De ‘ja kamer’ wordt vooral gebruikt als je wil dat de persoon met dementie iets 

voor je doet, bijvoorbeeld gaan zitten om zijn schoenen te strikken of samen 
naar de winkel te gaan. Het is helemaal iets anders als je verhalen wil losmaken 
want dan gebruik je eerder het emotionele brein door open vragen te stellen 
gerelateerd aan zintuigen: welke kleur had het, hoe rook het of zelf een verhaal  
te beginnen (zie verder).
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4. Gebruik de verbeelding. 
Mensen hebben verbeelding en zijn daarom in staat om los te 
koppelen van het hier en nu. Lees eens een verhaal voor dat vol 
fantasie zit. Hoe gekker hoe liever.

 Het maakt niet uit of ze ongepast reageren of plots over iets 
anders beginnen, dat klaarblijkelijk niets met het verhaal te 
maken heeft. Verhalen prikkelen fantasie. Verbeelding laat 
ons toe om elders te zijn in ons hoofd en dat lijkt me best wel 
belangrijk als je lijdt aan dementie. Af en toe kunnen wegglijden 
naar een meer fantasierijke wereld. 

5. Verander het beeld dat je hebt van een persoon. 
Je communiceert met het beeld dat je hebt van een persoon. 
Verander het beeld en de communicatie past zich aan. 

 Als ik praat met mijn oude moeder, dan zie ik nog steeds mijn 
moeder die met mij hand in hand op straat loopt, waarbij ik 
kwetterend en dartel huppel en zij rustig en een beetje afwezig 
‘mmm’ mompelt op mijn kinderlijke uitspraken. 

 Terwijl, als ik het beeld dat ik heb van mijn moeder kan loslaten, 
er ruimte is voor een ander persoon, een andere moeder als het 
ware. Een dame op leeftijd, die al heel wat meegemaakt heeft. 
Het creëert een ander verwachtingspatroon dat ik van haar heb 
en geeft ons de mogelijkheid om andere gesprekken te voeren. 

Weet dat je het makkelijkst iets onthoudt als iemand tegen je zegt “Vergeet het 
maar, da’s niet belangrijk”. Oude mensen bezoeken, confronteert je dikwijls met  
vergeten. Het maakt je droevig. Je ziet jezelf al zitten in zo’n woonzorgcentrum  
(en daar heb je helemaal geen zin in). Net door iemand proberen te ontwijken,  
blijft het in je hoofd zitten. De enige optie is dus: bezoek hen. Doe dingen met hen  
en weet: het zal niet zijn zoals het was, maar wie weet, komt er wel iets moois uit.

Tip voor meer inzicht
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6 praktische tips  
en getuigenissen  
Probeer alle bovenstaande gespreksstrategieën en ideeën in het  
achterhoofd te houden als je met een persoon met dementie 
communiceert. Zijn het er teveel? Geen probleem, gebruik er eentje 
die je het beste ligt of gemakkelijkst lijkt en experimenteer daarmee. 

Het is helemaal normaal als het niet lukt de eerste keer. Maar 
weet: oefening baart kunst. Weet ook dat communicatie in 
relatie gebeurt. Jij praat met iemand en als die ander niet 
terug praat, ligt dat niet aan jou!

TIP 1: FOTO’S 

Het meest handige en dikwijls ook dat wat je het makkelijkst bij de 
hand hebt, zijn foto’s. Maar ook digitale beelden of filmpjes kunnen 
een trigger zijn om verhalen los te maken. Daarom is dit een vrij 
eenvoudige manier om te starten. Zoek eens naar foto’s vanuit de 
jeugd van de persoon met dementie. “Kijk eens wat ik gevonden  
heb …”. 

Zorg dat je over de foto zelf iets kan vertellen, zodat de 
persoon met dementie kan inpikken op wat je zegt. Dat is  
heel belangrijk als het verhaal niet vanzelf komt.

Getuigenis uit de praktijk gegrepen 
Een mantelzorger maakte eens een filmpje met oude beelden 
gecombineerd met nieuwe foto’s. Ze hadden een feestje 
gepland en waren bang dat al die gezichten wel wat teveel 
zouden worden. Wetende dat feestjes dikwijls sowieso al 
te veel zijn omdat er simpelweg van alles te veel is, te veel 
indrukken, te lawaaierig, te veel eten , te veel mensen, … 
maar ik wijk af. Filmpje dus … Wel, het werkte best goed!  
De dame in kwestie kon, via de tablet die ze ter beschikking 
had, het filmpje op voorhand zoveel bekijken als ze wilde.  
Alle gezichten kwamen voorbij (de ene foto jong de ander 
oud), de namen waren er bij gezet (wat een werk moet dat 
geweest zijn!) maar het loonde de moeite. De mantelzorger 
vertelde achteraf hoe blij ze was, want moeder was veel  
meer bij de pinken geweest als anders.
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TIP 2: HERINNERINGSDOOS 

Een heel gekende is het maken van een herinneringsdoos. Je neemt 
een doos (als mantelzorger doe je dat nu al en als je naaste de 
diagnose heeft gekregen dan doe je dat zo snel mogelijk) en stopt 
daarin de herinneringen die je wil bewaren. Dat kan gaan van foto’s 
tot je favoriete film of van iets dat geknutseld werd door de kinderen 
en van emotionele waarde is, tot de gehaakte sprei van je oma. Hoe 
groot of hoe klein de doos is of wordt, bepaal je helemaal zelf. Zo 
ook wat je erin stopt. Het geeft een houvast bij het vertellen. Zowel 
de mantelzorger als de persoon met dementie kan de doos altijd zelf 
op de schoot nemen en erdoorheen snuisteren. Laat de verhalen dan 
maar komen!

Getuigenis uit de praktijk gegrepen 
Ik maakte ooit een herinneringsdoos voor een dame en stak 
er een haakpen in. Ik wist uit verhalen van de familie dat ze 
vroeger altijd haakte, van gordijnen tot lapjes, spreien en 
tafelkleden. Telkens als de doos met haar herinneringen open 
ging, kwam die haakpen eruit. Op een bepaald moment heb ik 
er zelfs een bol wol bijgelegd en is ze terug beginnen te haken. 
Heerlijk gewoon. Ze haakte er simpelweg op los en voelde zich 
weer nuttig. Haar ogen blonken terug zoals vroeger. 
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TIP 3: MUZIEK

Muziek, welke muziek luisterde hij of zij graag? Maak een lijstje via 
spotify of eender welke andere ‘muziekhouder’ en speel af. Kijk eens 
of je een muziekhouder kan vinden die ze zelf nog kan gebruiken. 
Weet goed dat, hoe verder de dementie vordert, hoe moeilijker het is 
om toestellen te gebruiken. 

Placeer eens een danske. Hoe deden jullie dat vroeger? Hoe vroeg 
je de meisjes om met je te dansen? Of mocht je als meisje jongens 
vragen om te dansen? Leef je in in hun leefwereld: het was helemaal 
anders in de jaren 50 dan in de jaren 70 bijvoorbeeld. M.a.w. er 
zijn grote verschillen tussen de muziekkeuze en belevenissen bij 
jongdementie en ouderdomsdementie!

In woonzorgcentra worden dikwijls hoofdtelefoons gebruikt om 
mensen naar muziek te laten luisteren, dan blijven de bewoners 
lekker rustig. Door een koptelefoon sluit je mensen af van enige 
communicatie. Het is natuurlijk wel een optie om die te gebruiken, 
maar let op hoe je hem aanbrengt. Laat hem zien voor je hem opzet 
en vraag of het goed is om hem op te zetten. Stapje voor stapje. Ook 
hier hangt het heel erg af van de mate van dementie. Maar ik heb er 
zelf een hekel aan als mensen voor mij beslissen wat ik kan, moet of 
mag doen! Dus om kort te gaan: benader een persoon niet langs de 
rugzijde en zet zo niet die koptelefoon op als een fata morgana, dat 
is niet de bedoeling! 

Getuigenis uit de praktijk gegrepen 
Al eens een feestje georganiseerd voor een persoon met 
dementie? Een mantelzorger deed het (voor familie en 
vrienden) voor een persoon met jongdementie. Lichtjes aan, 
muziek luid, pintje in de hand, … net als vroeger in the old 
days. Het was blijkbaar een groot succes. En ja, het ging niet 
om 30 mensen tegelijkertijd. En ja, de muziek stond niet te 
luid. En ja, het was vroeg gedaan (terwijl ze vroeger eerder tot 
in de vroege uurtjes dansten). En ja, het was niet hetzelfde, 
maar ze hebben het wel leuk gehad. 
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TIP 4: KNUTSELEN

Wat waren de vroegere hobby’s? Knutselt hij/zij graag? Kijk dan 
eens of jullie iets kunnen opnieuw maken? Mijn opa maakte altijd 
knikkerbanen uit karton. Die vouwde hij dan in een U-vorm en plakte 
ze met plakband aan elkaar. Zolang er een knikker door kan rollen,  
is plezier verzekerd! Betrek de kleinkinderen erbij (als je er al hebt).

Was hij of zij een auto-liefhebber? Ga dan zeker eens naar een 
autobeurs of het autosalon. In het automuseum in Brussel is het  
ook fijn vertoeven! 

Vergeet vooral niet te vragen hoe hij of zij iets vroeger deed. Wat 
maakte dat tuinieren zo speciaal? Stel open vragen! 

Stel geen wie-, wat- en wanneer-vragen, want die zijn meer 
gebaseerd op feitenkennis. En net dat stukje van het brein wil 
je liever niet aanspreken!

Vragen die gerelateerd zijn aan het emotionele brein en die vaak 
gerelateerd zijn aan de zintuigen: hoe rook het, welke kleuren, welke 
geuren waren daar … of begin zelf met een verhaal. 

Let op! De fijne motoriek van een persoon met dementie gaat soms 
heel sterk achteruit. Vraag hem/haar niet iets te doen dat hij niet of 
moeilijk kan, maar betrek hem met vragen ‘hoe deed jij dat?’

Verklein de hobby. Je kan perfect een slaatje planten in 
een bloempot. Samen doen, ervaren en beleven brengt het 
gesprek weer op gang. Gebruik de kracht om iets kleins tot 
iets groots te verheffen. Kabouterstapjes zijn ook stapjes ! 

Getuigenis uit de praktijk gegrepen 
Een mantelzorger probeerde eens een experiment met 
wascokrijt. De persoon met dementie was zijn fijne motoriek 
kwijt, maar had altijd graag geknutseld. Je kan blijkbaar een 
wascootje met een fijn zeefje boven een groot blad papier in 
poedervorm krijgen. Je schudt dan met het zeefje, waardoor 
de kleur op je blad terecht komt en dan kan je met een doekje, 
je vinger of zelfs met je hele hand de kleur verspreiden. 
Handig, maar best een schort aandoen en op tijd de handen 
wassen .
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TIP 5: ETEN

Zelf eet ik ontzettend graag. Als ze mij dat afnemen … ja, dan heb ik 
het daar toch wel moeilijk mee. 

Je hebt mensen die leven om te eten en mensen die eten om 
te leven. Het is handig om te weten tot welke categorie jij 
behoort. Hoeveel belang hecht je aan eten? Hoe belangrijk is 
eten voor de persoon met dementie? 

Waarom is het belangrijk om te weten of iemand graag eet en wat 
hij graag eet? Eenvoudigweg omdat je dan weet waarop je kan 
inzetten. Er zijn zo van die mensen die je geen plezier doet met 
een koekje, maar eerder met een stukje kaas  en dat is oké. Maar 
iemand die geen plezier beleeft aan eten, kan je beter benaderen 
met foto’s of knutselen, … 

Smaken en geuren, zijn heel belangrijke triggers van het emotionele 
geheugen. Hoewel bij Alzheimer dit stukje geheugen het snelst 
achteruit gaat. 

Maak zijn of haar lievelingsgerecht klaar, bak de favoriete koekjes, 
ga zelfs nog een stapje verder en maak de griesmeelpap die zijn oma 
altijd maakte (als je het recept hebt natuurlijk). Of iets dat de kinderen 
graag lustten en het een feest was als dat gerecht geserveerd werd.

Getuigenis uit de praktijk gegrepen 
In mijn praktijk komt er een mantelzorger waarvan de persoon 
met dementie moeite heeft met praktische dingen zoals koken 
en tafeldekken. Voor het tafeldekken blijkt de oplossing te zijn 
om alles klaar te zetten. Het aantal borden, bestek en glazen 
op een hoopje op de hoek van de tafel. (op die manier krijgt 
de persoon met dementie ook het gevoel zich nuttig te kunnen 
maken en dat is echt wel MEGA-waardevol!). 

Momenteel zijn ze aan het experimenteren hoe ze nog samen 
kunnen koken. Ook hier werkte het om de ingrediënten 
afgewogen klaar te zetten en de persoon met dementie 
bijvoorbeeld te laten mengen. Het brengt wederom een stukje 
zelfredzaamheid en het samen doen kan weer een gesprek 
opgang brengen. (Eerlijk gezegd lijkt het bijna op een  
tv-programma waar alles zo netjes afgewogen klaarstaat ) 
 
 
 
 
 

Kijk of er herinneringen opborrelen. Soms gaat het 
vanzelf, soms kost het wat meer moeite en soms lukt 
het niet. Vooral niet doorduwen. Ook niet zuchten 
omdat je iets geprobeerd hebt wat niet lukt.
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TIP 6: BUITEN 

Ga eens naar buiten. Wandel naar jullie vroegere huis of wijk. Maak 
wandelingen daar waar jullie vroeger dikwijls kwamen. De zee is 
dikwijls een succesfactor. Het zicht blijft min of meer hetzelfde,  
als je richting kust kijkt.

Wel opletten geblazen! Als mensen met dementie hun oude 
huis terugzien, willen ze vaak daar blijven, want dat is nu 
eenmaal het huis waar ze wonen. Houd dus je trukendoos al 
maar klaar om verder te stappen. 

Een speeltuin doet het dikwijls ook goed. Kinderen zetten zich 
gemakkelijk over barrières heen in communicatie met iemand.

Bewegen is essentieel voor iedereen, zeker als je een dagje ouder 
wordt. Laat je dus niet tegenhouden! Draag je zorg voor iemand die 
niet meer zo goed te been is dan kan je misschien eens een tandem 
proberen en er in het weekend op uit trekken. Het hoeft niet altijd 
ver te zijn en maak het ook niet groots. Simpel een ijsje in het lokaal 
ijssalon of een wandeling in het park. 

Getuigenis uit de praktijk gegrepen 
Een mantelzorger maakt elke dag met haar partner dezelfde 
wandeling. Klinkt oersaai als je helder van geest bent, maar 
voor iemand met dementie is het best wel een uitdaging. 
Niet alleen het geheugen gaat achteruit maar ook de 
motoriek. M.a.w. stappen wordt alsmaar lastiger, daarom 
is het belangrijk te blijven bewegen, zo lang mogelijk. Door 
steeds dezelfde toer te doen, creëren ze niet alleen samen 
herkenningspunten maar leren ze ook de mensen in de 
omgeving meer en beter kennen. Het geeft dan vertrouwen en 
een stukje rust als de persoon met dementie er alleen op uit 
trekt. Als mantelzorger kun je dan (een heel klein stukje) zorg 
uitbesteden want de buurt kijkt mee uit.
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En nu? 
Je hebt een heel aantal tips, ideeën gekregen. Kies vooral diegene 
uit die bij jou passen. Ben je zelf geen knutselaar kies dan iets 
anders. Het moet comfortabel blijven voor alle partijen. Soms zal 
het contact lukken en soms niet. Zit je niet op je kop. Ook wij hebben 
af en toe een slechte dag. Gun die dag ook aan een persoon met 
dementie. 

Luister vooral niet naar dat duiveltje op je schouder dat zegt ‘zie 
je wel het lukt niet’ of ‘je doet het slecht’ of ‘anderen lukt het wel 
waarom bij mij niet’. Hou in gedachten dat iedereen anders is, 
waardoor ook iedere relatie anders is. Weet vooral dat de relatie op 
een andere manier verandert als er dementie in het spel is. Vergelijk 
niet, dat is simpelweg energieverspilling. Kijk naar wat wel kan en 
wel lukt, hoe klein ook. 

Zit je toch nog met een aantal vragen of moeilijkheden die je niet zo 
snel kan vatten?

Regelmatig organiseer ik een workshop voor mantelzorgers van 
personen met dementie. Tijdens deze workshop kan je vragen 
stellen en deel ik informatie op maat. De thema’s die we behandelen 
tijdens een workshop gaan niet alleen over communicatie, maar  
ook over beslissingen nemen, familieomstandigheden, 
rouwverwerking, enz. 

Als je groepen niet direct ziet zitten, dan kan je ook een individueel 
traject volgen. Het eerste gesprek is gratis. Je verliest er dus niets 
mee om even contact op te nemen.

Ik hoop oprecht dat dit e-book je verder helpt naar een beter  
contact met personen met beginnende en matige dementie.  
Ik hoor jullie ervaringen, op- en aanmerkingen graag via  
marianne@marianne-stevens.be 

En onthoud: 

“Kabouterstapjes zijn ook stapjes”.
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Over mij 
Mijn motto is: “Het is wat het is!”. Laten we daarmee starten en 
kijken waar het pad ons naartoe brengt.

‘Het leven is een feest, maar je moet wel je slingers zelf ophangen’ 
zei een vriendin onlangs tegen mij. Zo mooi vind ik die. Tegelijkertijd 
merk ik in mijn praktijk dat mensen het soms moeilijk hebben om de 
slingers zelfs maar te vinden. Leven met een diagnose van dementie 
is donker, in en rondom je. Dat maakt het moeilijk om vanuit een 
positieve blik naar de wereld te kijken. 

Samen zoeken naar het uiteinde van de slinger, het eerste lichtje 
van plezier binnenhalen, dat vind ik zo fijn om te doen samen met 
mijn mantelzorgers. Vaak zie ik de slinger al bewegen, zachtjes in de 
wind, nog niet grijpklaar maar wel al aanwezig.

Ik ondersteun mantelzorgers die zorgen voor een persoon met 
dementie op allerlei manieren, praktisch en therapeutisch. 

Wat bied ik je verder nog aan  
als je bij mij in therapie komt? 

Rust: even thuiskomen bij jezelf, alleen maar aan jezelf denken, 
samen huilen, samen ademen.

Normaliseren: het is absoluut normaal dat je moe bent, dat je geen 
einde ziet, dat je het anders wilt, dat je worstelt met gevoelens van 
boosheid en depressiviteit. Dat je je afvraagt: ‘hoe lang gaat dit 
nog duren’, ‘hoe erger kan het worden’ en vooral ‘wat kan ik nog 
dragen?’ 

Beseffen waar je grens ligt: dikwijls zijn de mantelzorgers die bij mij 
aan komen kloppen al ruim over hun limieten gegaan in het zorgen 
voor, met alle gevolgen van dien. Ik krijg mantelzorgers op mijn 
kantoor die niet kunnen stoppen met huilen. Die zo hard hun best 
doen zich sterk te houden voor de hele wereld maar af en toe even 
moeten kunnen loslaten. 

Beseffen wat je moeilijk vindt: welk onderdeel van de zorg put je 
uit, hoe kan je daarin ondersteuning vinden? Ik denk aan de onrust 
bij een persoon met dementie, de achterdocht of het niet slapen,  
het altijd moeten controleren of de garagepoort dicht is.
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Therapeute Marianne Stevens
GSM: +32 494 411 406
info@marianne-stevens.be - www.marianne-stevens.be
Kannunik Dedeckerstraat 20 bus A, 2800 Mechelen
BE 0839-606-957

Maar concreet nu: wat wil dat zeggen ‘oplossingen voor praktische 
zaken’? Ik geef hierbij een aantal voorbeelden waar mantelzorgers 
vragen rond hebben: 

- Hoe pak je het gesprek aan met je kinderen, broers of zussen?
- Hoe ga ik om met het veranderend karakter van mijn partner  

of ouder?
- Hij begrijpt niet dat het al langer minder goed gaat. Hoe neem  

ik de controle over zonder dat hij zich gepasseerd voelt?
- Hoe laat ik hem in zijn eigenwaarde? 
- Wat kan of moet ik nog verwachten?
- Welke knopen moet ik doorhakken? 

Dat allemaal en veel meer wordt bij mij bespreekbaar gemaakt.

Ik hoop oprecht dat jij met deze kleine acties een wereld van verschil 
kan maken in het contact met een persoon met dementie. 

Veel liefs,

Marianne




