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Wat is moeilijk gedrag?

MOEILIJK GEDRAG

PROBLEEMGEDRAG

ONBEGREPEN GEDRAG
AFWIJKEND GEDRAG

VERANDEREND GEDRAG
MOEILIJK TE HANTEREN GEDRAG

LASTIG GEDRAG



Wat is moeilijk gedrag?

Stel je voor dat als jij opstaat uit je stoel er steeds iemand anders in jouw stoel gaat zitten. 

Of dat je omgeving steeds ontkent dat je getrouwd bent. 

Of dat er zomaar een onbekend persoon ‘s morgens aan je bed staat en zegt dat je er uit moet.

Wat zou jij doen in zo’n situatie?

Je van de domme houden en niet meer reageren

Geïrriteerd geraken

Vervelend terug doen

Duidelijk aangeven hoe het er op staat



Wat is moeilijk gedrag?

• De “lastige familie” – inlevingsoefening

Wat zou jij verwachten van het team als uw vader of moeder werd opgenomen?
Ben je de afgelopen jaren n.a.v. een opname van een naast familielid in een ziekenhuis/WZC geweest?
Kreeg je toen voldoende informatie over de toestand van het familielid en de werking van de afdeling? 

Had je het gevoel dat men jouw twijfels en angsten begreep? Heeft men jou gesteund of begeleid?

Stellingen:
- Als één van mijn (schoon)ouders later ernstig chronisch ziek wordt, dan zal ik zeker overwegen hem of haar in huis te 

nemen
- Kan ik vandaag mijn ouders duidelijk tegenspreken in een discussie over een belangrijke aangelegenheid? Zal ik me dan 

achteraf schuldig voelen?
- Wie is in mijn oorspronkelijk gezin de held van mama, het lieverdje van papa, het zwarte schaap, de zorgende…?
- Stel dat ik zou kunnen kiezen wie van mijn ouders het langst gaat leven, wie zou ik dan kiezen?
- Zullen de zorgtaken tussen broers en zussen evenredig en fair verdeeld worden?



Wat is moeilijk gedrag?

• Moeilijk gedrag = al het gedrag dat door de patiënt en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar 
wordt ervaren

• Reflectie:
- Wat is mijn verwachting van normaal gedrag?
- Hoe ver ga ik in het aanvaarden van varianten op het normale?
- Wat zijn mijn behoeften en wat zijn die van de patiënt?
- Wat vind ik moeilijk aan het gedrag?
- Wat roept dit gedrag bij mij op aan gevoelens?
- Wat vind ik leuke of positieve kanten van de patiënt?

• Soms ligt hier al een oplossing: bepaald gedrag wijkt af van wat we zelf zouden doen/willen, maar 
kunnen we misschien gewoon tolereren/accepteren



Wat is moeilijk gedrag?

• Confrontatie met machteloosheid en onvermogen om het gedrag onder controle te krijgen

• Resulteert in
- ↑ lijdensdruk bij de patiënt

- ↑ stress bij hulpverleners

» Invloed op werkvreugde: zenuwslopend, vermoeiend, uitzichtloos, overwoekert constructief werk

- ↑ stress bij familie, soms oorzaak van ontevredenheid



Wat is moeilijk gedrag?

• Moeilijk gedrag 

= signaal van een onderliggend probleem of onderliggende nood (cfr. koorts)

• Gevolg van mismatch tussen benadering, omgeving en wat de persoon nodig heeft

• Omdat men niet meer kan uitleggen hoe men zich voelt, vertaalt het zich in gedrag dat we vaak niet 
begrijpen
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Oorzaken van moeilijk gedrag

Contextgebonden kenmerken
• Patiënt tracht zich staande te houden in een vaak nieuwe verwarrende omgeving

• Teveel prikkels vs. te weinig prikkels (licht, geluid)

• Geen herkenning

• Verminderde autonomie

• Verminderde privacy

• Andere gewoonten/regels
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Oorzaken van moeilijk gedrag

Persoonsgebonden kenmerken
• Levensgeschiedenis

• Gewoonten

• Opvoeding

• Verlieservaringen

• Persoonlijkheid

• Eerste vs. eerdere ziekenhuiservaringen



Oorzaken van moeilijk gedrag

Persoonsgebonden kenmerken: Persoonlijkheid

• Persoonlijkheid

= stabiele verzameling van psychologische eigenschappen in de mens die zijn of haar interacties 
met en aanpassingen aan de omgeving beïnvloeden

 weinig veranderend doorheen de tijd

 psychologische eigenschappen = geheel van gedachten, gevoelens en gedragingen



Persoonsgebonden kenmerken: Persoonlijkheid

“Gezonde” persoonlijkheid Persoonlijkheidsstoornis

- Gedrag aanpassen aan omstandigheden en  
situatie

- Met spannende en moeilijke situaties kunnen 
omgaan 

- Extreme variaties van “gewone” 
karaktertrekken 

- Niet meer goed kunnen aanpassen aan 
omgeving

- Veroorzaakt problemen op bepaalde vlakken

Oorzaken van moeilijk gedrag



Persoonsgebonden kenmerken: Persoonlijkheid

• Persoonlijkheidsstoornis
- Moeite om met anderen om te gaan

- Vaak hevige ruzies 

- Gevoel vast te lopen in wat je doet en in omgang met anderen

- Wisselende stemmingen

- Impulsiviteit

- Je voelt je vaak emotioneel instabiel

Oorzaken van moeilijk gedrag



Persoonsgebonden kenmerken: Persoonlijkheid

• Ouderen met een persoonlijkheidsstoornis:

- Ouderdom kan leiden tot:

» Mildheid 

» Maar ook: verscherping van persoonlijkheidskenmerken  

- Beperken tot wat essentieel is 

- “Wie een overzicht heeft, ziet wat anderen niet zien omdat deze er met hun neus te dicht op 
zitten.” 

- Op oudere leeftijd kunnen persoonlijkheidsproblemen evenwel luxeren door ingrijpende life-
events, zoals: verlieservaringen

Oorzaken van moeilijk gedrag



• Paranoïde

• Schizoïde

• Schizotypische

• Borderline

• Antisociale 

• Theatrale

• Narcistische

• Ontwijkende 

• Afhankelijke 

• Dwangmatige / 
obsessief compulsieve

Oorzaken van moeilijk gedrag
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Persoonsgebonden kenmerken: Persoonlijkheid

Paranoïde PH

• Voortdurend angstig en op hun hoede, zelfs al kennen ze iemand al wat langer

• “De kat uit de boom kijken” 

• Overtuiging: anderen zijn niet te vertrouwen

• Voelen zich comfortabel als er niemand in de buurt is

• Hebben vaak geen partner en een kleine vriendenkring 
↔ wel een partner: verdenken deze van ontrouw

Oorzaken van moeilijk gedrag



Persoonsgebonden kenmerken: Persoonlijkheid

Schizoïde PH

• Weinig behoefte aan contact en hechte relaties  geen partner

• Weten niet wat gelukkig of verdrietig zijn is  niet het vermogen (geleerd) om plezier te hebben 
tijdens sociaal of lichamelijk contact 

• Vanaf de puberteit geen behoefte aan seksueel contact of knuffels 

• Komt kil en afstandelijk over

Oorzaken van moeilijk gedrag



Persoonsgebonden kenmerken: Persoonlijkheid

Schizotypische PH

• Erg angstige personen

• Achterdochtig  voelt zich ongemakkelijk in gezelschap

• “Eigenaardige of vreemde mensen” in hun ideeën, overtuigingen of gedrag (bv. kledij)

• Emotionele reacties sluiten niet aan op de situatie  kil, harteloos, ongeïnteresseerd of afstandelijk 

Oorzaken van moeilijk gedrag
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Persoonsgebonden kenmerken: Persoonlijkheid

Borderline PH

• Lijkt alsof deze persoon 2 persoonlijkheden heeft: kan sterk emotioneel reageren en op andere 
momenten erg afgevlakt zijn

• Instabiel en onvoorspelbaar reageren

• Voelen zich snel afgewezen 

• Angstig om door belangrijke mensen in de steek gelaten te worden

• Mensen op afstand houden  moeilijk om relaties op te bouwen 

• Impulsiviteit

Oorzaken van moeilijk gedrag



Persoonsgebonden kenmerken: Persoonlijkheid

Theatrale/histrionische PH

• Houden van veel aandacht

• Dramatiseren

• Eerste kennismaking: spontaan, sociaal, charmant en aanwezig persoon  gevoel een rolletje te 
spelen, nooit ware aard laat zien

• Meer flirten en seksueel getint gedrag

• Moeilijk om partnerrelaties aan te gaan

Oorzaken van moeilijk gedrag



Persoonsgebonden kenmerken: Persoonlijkheid

Narcistische PH

• Opgeblazen gevoel van zelfbelang en zucht naar bewondering ↔ extreem minderwaardigheidsgevoel 
en onzekerheid

• Veel aandacht en bewondering nodig 
• Privileges  ze zijn meer “bijzonder” dan anderen
• Een gebrek aan empathie en emoties
• Gespeeld charmant
• Macht willen hebben
• Extreem jaloers zijn
• Gevoelig voor kritiek

Oorzaken van moeilijk gedrag
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Persoonsgebonden kenmerken: Persoonlijkheid

Ontwijkende/vermijdende PH

• Verlegenheid en sterke geremdheid  gelijkaardig aan sociale fobie
• Nood aan contact, maar bang voor afwijzing en vernedering 
• Nemen vaak niet deel aan gesprekken tot ze zeker weten dat ze geaccepteerd worden
• Negatieve gedachten en voortdurende focus op wat anderen over hen denken 
• Overgevoeligheid/angstig voor afwijzing of kritiek
• Sociaal isolement
• Een extreem laag zelfbeeld
• Eenzaamheid

Oorzaken van moeilijk gedrag



Persoonsgebonden kenmerken: Persoonlijkheid

Afhankelijke PH

• Kan het leven niet alleen aan

• Weinig zelfvertrouwen 

• Zoekt voortdurend advies en geruststelling van anderen

• Erg aardig, lief en behulpzaam

• Gaan discussies uit de weg, stemmen altijd in met de ander

• Zichzelf wegcijferen

Oorzaken van moeilijk gedrag



Persoonsgebonden kenmerken: Persoonlijkheid

Obsessief compulsieve/dwangmatige PH

• Extreme mate van controle en perfectionisme
• Zuinig met geld
• Huis perfect op orde
• Delegeren taken niet  zou niet correct worden uitgevoerd 
• Zwart/wit denken: geen grijze zone
• Relaties verlopen moeizaam door hoge eisen 
• Niet neiging om rituele handelingen uit te voeren ↔ OCD 
• Gespannen wanneer dingen niet “goed” of “ordelijk” zijn 

Oorzaken van moeilijk gedrag
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Oorzaken van moeilijk gedrag

Biologische factoren
• Erfelijke aanleg

• Ziektebeeld

» dementie, Parkinson, diabetes, NAH, delier,…

• Veranderingen in de lichamelijke toestand

» griep, ontsteking, verstoorde bloedwaarden, ontregelde glycemie, allergie, hartritmestoornissen, 
veranderde bloeddruk, ontregelde schildklier, maagzweer,…

• Functioneren van de zintuigen (werking hoorapparaat, sterkte bril)

• Honger, dorst, pijn, jeuk, verhoogde spierspanning

• Mictie en defecatie

» Obstipatie, incontinentie

• Slaap-waakpatroon, vermoeidheid

• Medicatiegebruik vb. psychofarmaca



Oorzaken van moeilijk gedrag

Psychologische factoren
• Emoties

» Angst

» Verdriet

» Frustratie

• Gedachten

» Ziektebeleving

» Interpretaties

» Overtuigingen

» Oordelen

» Zorgen

• Gedrag

» Coping



Oorzaken van moeilijk gedrag

Sociale factoren
• Communicatie

» Hoe spreekt u de patiënt aan?

» Praat u met de patiënt of over de patiënt?

» Deelt u informatie met de patiënt en/of zijn familie?

» Ben ik in contact met de patiënt of met duizend-en-één andere dingen?

• Netwerk

• Culturele achtergrond

• Opvoeding



Oorzaken van moeilijk gedrag

Sociale factoren
• Communicatie

Afwijzing

Eis

Onvervulde 
nood

Vraag
PATIËNT



Oorzaken van moeilijk gedrag

Sociale factoren
• Communicatie

↓ vaardigheden

machteloosheid demotivatie

HULPVERLENER

uitputting

Signalen:
• Meer medicatie
• Overplaatsing
• Specialist



Oorzaken van moeilijk gedrag

Afwijzing

Onvervulde 
nood Vraag

↓ vaardigheden

machteloosheid demotivatie

uitputting

PATIËNT HULPVERLENER

Escalatie moeilijk gedrag



Vormen van moeilijk gedrag

• Claimend gedrag

• Zorgweigering

• Dwalen/wegloopgedrag

• Slaan

• Verzamelgedrag

• Ijsberen

• Decorumverlies

• Omkering dag-nachtritme

• …



Omgaan met moeilijk gedrag?

Preventie
• Basisattitude

» Warme, liefdevolle zorg (van 1e contact tot…)
» Welgemeende interesse, gezonde nieuwsgierigheid
» Geef controle waar mogelijk

• Groepsaanpak – gedeelde zorg (time-out)
• Kennis, expertise
• Geloof, doorzetting, geduld
• Oog voor de familie, belangrijke anderen
• Goede zorg voor jezelf en elkaar!

Mensen die in een ziekenhuis verblijven, praten niet over de diensten die ze hebben ontvangen. Ze 
praten over de ervaringen die ze hebben gehad.



Omgaan met moeilijk gedrag?

Preventie
• Ken je oudere

» Leefomgeving

» Gewoonten

» Gespreksonderwerpen

» Contacten

» Kleine ergernissen en steunpunten

» Omgang met uitdagingen en tegenslagen

» Normen en waarden, zingeving

» Intimiteit, seksualiteit

» Overtuigingen en ervaringen



Dementie 

Persoonlijkheid

 Claimend gedrag

Zorgweigering

Omgaan met moeilijk gedrag?



Omgaan met moeilijk gedrag?

Bij dementie
• Preventie

» Voorspelbaarheid
 Kondig aan wat je gaat doen en beschrijf wat je doet

 Dagstructuur

 Gewoontes van vroeger behouden

» Slaaprituelen

» Gewoontes bij de maaltijden 

» Een herkenbare en huiselijke omgeving
 Vertrouwde gezichten

 Let op met nieuwe meubels/voorwerpen (worden niet herkend)

 Vertrouwde voorwerpen



Omgaan met moeilijk gedrag?

Bij dementie
• Preventie

» Oriëntatie

 Verschil tussen dag en nacht

 Hulpmiddelen inschakelen

 Help de persoon, ondervraag niet

“Goedemiddag, het is twaalf uur. Het eten is klaar.”

“Goeiemorgen, ik ben Annie. Ik werk hier als verpleegkundige. Ik kom u deze morgen helpen om u te wassen”



Omgaan met moeilijk gedrag?

Bij dementie
• Preventie

» Vragen stellen
 Bij open vragen: vraag WAT, WIE, WAAR, maar eerder niet WAAROM
 Bij meerkeuzevragen: beperk de keuze tot twee opties
 Stel geen test- of overhoorvragen
 Ondersteun je vraag met intonatie

» De persoon begrijpen
 Wees geduldig: geef tijd om te reageren of zich uit te drukken
 Moedig de persoon aan
 Controleer of je de persoon goed begrepen hebt. Herhaal wat je denkt verstaan te hebben
 Let op lichaamstaal en gelaatsuitdrukking
 Accepteer dat ze soms hetzelfde verhaal vertellen



Omgaan met moeilijk gedrag?

Bij dementie
• Corrigeren of niet?

» Vaak goed bedoeld, maar…
• Terugbrengen naar de realiteit

» Iemand met dementie voelt zich continu falen
• Zorgt voor negatieve emoties: angst, kwaadheid, leegte, schaamte
• Kan leiden tot moeilijk gedrag

» Het past niet in de leefwereld van de persoon met dementie

» Wat nu?
• Probeer de persoon niet te laten falen
• Sluit aan bij de mogelijkheden van de persoon met dementie
• Laat het los
• Laat de persoon met dementie zelf ontdekken, ervaringsgericht

 Kan een gesprek openen over de beleving van de ziekte



Omgaan met moeilijk gedrag?

Bij dementie
• Een leugentje om bestwil?

» Om confrontatie uit de weg te gaan  persoon heeft recht op de waarheid
• Kan de persoon dit aan?
• Welk reactie kan je verwachten?

» Wat nu?
• Ga er bewust mee om
• Stem dit af op de situatie en de persoon op dat moment
• Vertel de waarheid als het kan
• Ga in op de onderliggende emotie
• Zorg voor afleiding
• Ga mee in het verhaal



Omgaan met moeilijk gedrag?

Bij dementie
• Een leugentje om bestwil? – illustratie

Mariette verloor zes maanden geleden haar zus Paula met wie ze altijd een goede band heeft gehad. 
Ze vraagt je waarom Paula niet op bezoek komt?

- Mariette heeft recht op de waarheid: het nieuws moet minstens 1x verteld worden
- Laat ruimte voor emotie

Mariette vergeet telkens opnieuw dat haar zus gestorven is.

- Wat kan jij? Wat kan zij aan (emotioneel/denkniveau)?
- Ga in op de onderliggende emotie “Je ziet haar graag he? Wat voor iemand was zij?”
- Zorg voor afleiding “Je zus komt straks wel. Zullen we eerst samen koffie drinken?”

Mariette is er rotsvast van overtuigd dat haar zus nog leeft

- Ga met voorzichtigheid mee in het verhaal, maar leg zelf geen nieuwe waarheid op!



Bij persoonlijkheid
• Probeer te luisteren

• Zonder oordelen 

• Besef dat iedereen PH heeft, ook jij

• Aandacht voor tegenoverdrachtsgevoelens

• Stem afstand-nabijheid af

• Onthoud: de patiënt lijdt! 

• Vermijd de uitspraak ‘het komt allemaal goed’

Omgaan met moeilijk gedrag?



Bij persoonlijkheid
• Moeilijkheden in de interactie? Kijk naar aandeel van pt, jijzelf en interactie

• Nood aan duidelijke structuur in dagindeling 

• Gebruik ik-vorm  verwijtende sfeer voorkomen

• Probeer discussie te voorkomen  Als dat niet lukt, stap er dan zelf uit en benoem dit ook.

• Geef geen ongevraagd advies, hoe moeilijk dit ook is.

• Betrek familie: zijn vertrouwde personen  geeft veiligheid 

Omgaan met moeilijk gedrag?



Omgaan met moeilijk gedrag

Bij claimend gedrag
• Snel reageren, terugdraaien is moeilijk

• Op geregelde tijdstippen op acceptabele wijze extra aandacht geven

• Wees consequent

• Evalueer regelmatig



Bij zorgweigering
• Noodzakelijke of wenselijke zorg? 

» Voorbeeld: wassen of medicatie weigeren

• Behouden van eigen identiteit

» Kennis van “eigen”-aardigheden, gewoontes

» Actief betrekken bij informatie-overdracht

» Autonomie ondersteunen 

• Leg enkel op waar nodig, geen grens om de grens

• Ga de haalbaarheid na bij alle partijen, zoek compromissen/alternatieven

• Motiveer en bespreek de gevolgen

» Teamwork

» Evalueer regelmatig

Omgaan met moeilijk gedrag?



Omgaan met moeilijk gedrag?

Algemene aanpak: onderzoek het gedrag

HERKENNEN en hanteren van moeilijk hanteerbaar gedrag 

(vanuit de kennis van mensen met een psychische kwetsbaarheid)

“if you can name it, you can tame it…”



Omgaan met moeilijk gedrag?

Algemene aanpak: onderzoek het gedrag
- Voordelen:

» Je krijgt zicht op

• De uitlokkende en versterkende factoren

• Eigen aandeel in het ontstaan, verminderen, voorkomen en laten voortduren van gedrag

» Gevoel van controle



Omgaan met moeilijk gedrag?

Onderzoek het gedrag: het ABC-model

A = Antecedent of aanleiding B = “Behavior” of gedrag C= Consequentie of gevolg

Combinatie van uitlokkende factoren
Waar speelt het zich af? Wat is de patiënt aan het doen? Hoe reageert de patiënt

Wat kan er aan de hand zijn met de patiënt? Hoe lang duurt dit? Wat doen de anderen?

Wat gebeurt er nog meer rondom de patiënt?     Voor wie is dit een probleem? Wat gebeurt er met het gedrag?

Wie is er verder aanwezig? 

Wat is men aan het doen? 

Is er de laatste tijd iets veranderd?



Omgaan met moeilijk gedrag?

Onderzoek het gedrag: het ABC-model

A = Antecedent of aanleiding B = “Behavior” of gedrag C= Consequentie of gevolg
Resultaat van de interventie

Welke factoren kunnen we veranderen of uitschakelen? Wat willen we dat de patiënt doet? Hoe reageert de patiënt op deze actie? 
Wat kunnen we inzetten om het gewenste gedrag te Kan dit in een keer? Wat doen de anderen op deze actie?
verkrijgen? Is de interventie duidelijk, concreet Wat gebeurt er met het gedrag? 

Is de interventie haalbaar?

• Door het hele team 
• Voldoende lange periode
• Belang van evaluatie!



Omgaan met moeilijk gedrag?

Illustratie

• Mevrouw Vercruysse, 76j

• Delier na operatie
Concentratieproblemen

Beperkt taalbegrip

Verminderde gedragscontrole

• Moeilijk gedrag: roepen



Omgaan met moeilijk gedrag?

Illustratie

• Mevrouw Vercruysse, 76j

• Mogelijke oorzaken:
- Persoonlijke geschiedenis?

- Moment van de dag?

- Fysieke ongemakken?

- Wanneer ze er wordt op aangesproken lacht ze of roept ze opnieuw  opzettelijk?

- Observatie: meer roepgedrag wanneer alleen, geen andere activiteit

 hypothese: onderprikkeling



Omgaan met moeilijk gedrag?

Illustratie

• Mevrouw Vercruysse, 76j

• Acties:
- Extra individuele therapie

- Afleiders: fotoalbum, tv-kijken,…

• Gevolg:
- Afname gedrag



Omgaan met moeilijk gedrag?

Illustratie
• Meneer Desmet

Meneer Desmet werd opgenomen wegens een onhoudbare thuissituatie. Omwille van ernstige gedragsproblemen, na een rechterlijke
machtiging, wachtte hij op plaatsing in een WZC. Meneer Desmet was het met dit alles helemaal niet eens en bleef maar proberen om
bij ons weg te gaan.

Meerdere malen slaagde meneer Desmet erin om weg te lopen. Steeds moest hij onder dwang weer teruggebracht worden, eenmaal
zelfs door de politie. Als verzorgenden meneer Desmet wilden tegenhouden, gedroeg hij zich agressief. De man, die de oorlog bewust
had meegemaakt, voelde zich behandeld alsof hij een grote misdadiger was, nota bene door jonge meisjes. Hij snapte er niets van. De
aandrang om weg te lopen werd alleen maar groter en het agressieve gedrag tegenover de verzorgenden nam alleen maar toe.

Op een dag, toen meneer Desmet weer weg wilde, vroeg ik hem: “Waarom wilt u weg?” Hij antwoordde: “Ik moet naar een vergadering
van mijn werk!” Toen ik vroeg hoe laat de vergadering zou beginnen, wist meneer daarop niet het antwoord. “Wie weet dit wel?” vroeg
ik. “Nou, mijn vrouw...” antwoordde meneer Desmet. Ik stelde voor om even terug te gaan naar de dagzaal en mevrouw Desmet te
bellen om te informeren naar de aanvangstijd van de vergadering. Meneer Desmet ging zitten en werd al iets rustiger. Ik liep even weg,
kwam terug en deelde mee dat de vergadering om 17.00 uur zou beginnen, waarop het argwanende antwoord volgde: “Dan kunnen
jullie mij hier nog twee uur vasthouden!” Ik ging er niet op in maar vroeg naar de vergadering. We raakten aan de praat over het werk
en meneer Desmet ontspande zichtbaar. Samen dronken we nog een kopje thee en al snel leek meneer het voorval min of meer te
hebben vergeten.



Omgaan met moeilijk gedrag?

Illustratie

• Meneer Desmet

De casus werd besproken met de psychologe en er werd nagedacht over mogelijke redenen voor de onrust van meneer Desmet. Het 
bleek dat hij een druk werkzaam leven had gehad. Afspraken en vergaderingen hadden hierin een belangrijke plek ingenomen. Zo 
ontstond het idee om meneer Desmet elke dag een overzicht te geven van al zijn ‘afspraken’.

In het dagoverzicht voor meneer Desmet werden afspraken opgenomen als ‘10.00 uur bewegingstherapie’, ‘16.00 uur het journaal 
kijken’ en ‘18.00 afspraak in de dagzaal, voor het eten’. Op deze manier kon hij, zoals hij dat gewend was, van afspraak naar afspraak 
leven. En dat gaf meneer Desmet rust.

Als meneer Desmet zich ondanks zijn dagoverzicht onrustig gaat voelen, helpt het om te zeggen: “Wij zorgen hier voor u, want u heeft 
een probleem met uw benen. (Wat in werkelijkheid ook zo is) De dokter vindt dat u hier nog zorg voor nodig heeft. U kunt daarom niet 
alleen op straat, maar wel in de tuin.” Meneer Desmet begrijpt beter dat hij in het ziekenhuis is voor de zorg aan zijn benen, dan voor 
problemen met dementie.

http://www.innovatiekringdementie.nl/a-462/hoe-meneer-klomp-stopte-met-weglopen-en-rustiger-werd



Omgaan met moeilijk gedrag

Houding van de zorgverstrekker
• Inleven is niet goedkeuren

• Rustig blijven (tegen agressie escalatie)

• Zelfzeker en consequent

• Empathisch; gevoelens spiegelen (benoemen wat de persoon misschien nog niet kan)

• Duidelijk reageren op neg/pos gedrag vb.: je bent positief persoon, maar dat gedrag is niet ok

• Bespreek alternatieven

• Zelfevaluatie overdracht/tegenoverdracht

• Teambespreking



TAKE HOME MESSAGE

• Persoon is meer dan zijn gedrag

• Gedrag als signaal, wat is de betekenis (inleving)

• Observatie, (hetero)anamnese, teamwork (consequent, overleg, 
communicatie), 
- Ga op zoek naar de onderliggende oorzaak of nood

- Vermijd uitlokkende, versterkende factoren

- Speel in op de beleving van de persoon

- Vraag om advies

• Aandacht voor eigen beleving, waarden en opvattingen
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