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Inleiding 

 
In dit zorgprogramma lees je hoe Gemiva de ondersteuning voor ouderen organiseert. Met ouderen 
bedoelen wij mensen die door leeftijd en toenemende beperkingen niet meer op eigen kracht door 
kunnen gaan met hun leven in onze samenleving. Hoe brengen we in ons werk met deze cliënten 
onze visie in de praktijk? Welke methodes en werkwijzen gebruiken we? Welke competenties heb je 
als medewerker nodig om met deze mensen te werken? En hoe kun je bij ons aan die competenties 
werken? Met behulp van dit zorgprogramma kun je kijken wat je al doet en wat je nog kunt 
ontwikkelen.  
 
Het zorgprogramma Ouderen bestaat uit verschillende onderdelen:  
 

1. Doelgroep 
2. Visie 
3. Hulpvragen 
4. Doelgroep specifieke thema's 
5. Werkwijze 
6. Professionele kwaliteit 
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1. Doelgroep     
  
Mensen met een beperking worden eerder oud omdat zij eerder door hun reservecapaciteiten heen 
zijn.  Hierdoor laten zij sneller ouderdomsverschijnselen zien. Vijftigplussers met een verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking behoren daarom meestal tot de doelgroep ouderen.  
Dit hoeft niet altijd zo te zijn: 
 

• Soms horen mensen al vanaf hun veertigste bij de doelgroep, bijvoorbeeld mensen met 
het syndroom van Down of met een ernstige meervoudige beperking.  

• Bij mensen met een lichte verstandelijke beperking begint de veroudering wat later, 
meestal vanaf ongeveer 65 jaar. Het ouder worden is dan vergelijkbaar met het ouder 
worden van mensen zonder een beperking.  

• Mensen met niet-aangeboren hersenletsel die ouder worden ervaren vaak dat ze hun 
reservecapaciteit (die al minder is geworden) nog sneller kwijt raken.  

• Voor sommige mensen met een beperking speelt leeftijd geen rol bij het ouder worden 
omdat ze dit niet als zodanig beleven. 
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2. Visie 
    
Gemiva ondersteunt ouderen bij het in stand houden van en/of de terugkeer naar een zo goed 
mogelijk bestaan. Ook willen we hen zo ondersteunen dat ze een zo normaal mogelijk leven kunnen 
leiden. 
 
Bij het in stand houden en/of de terugkeer naar een zo goed mogelijk bestaan vinden wij het 
volgende belangrijk:  
• regie over je eigen leven;  
• een plek hebben waar je jezelf kunt zijn;  
• leven in contact met anderen;  
• je talenten kunnen gebruiken;  
• hulp vragen en krijgen bij wat je (nog) niet kunt.  
 
Regie over het eigen leven 
Door de toenemende ondersteuningsbehoefte wordt regie over het eigen leven nog belangrijker. 
Een cliënt moet blijven meetellen en eigen keuzes blijven maken. Dit geldt op het gebied van wonen 
en werken en vrijetijdsbesteding. Als begeleider zorg je ervoor dat cliënten ondanks hun 
afhankelijkheid zelf bepalen hoe het leven eruitziet. Ook ben je je bewust van de zeggenschap over 
het eigen levenseinde van de cliënt. Zo vul je samen met cliënten, tijdens meerdere 
gespreksmomenten een wensenboekje in waarbij we hun wensen bij overlijden op een rijtje zetten. 
Je vraagt elk jaar naar de tevredenheid van de cliënt. Dit doe je door samen de vragenlijst van ‘Dit 
vind ik ervan!’ in te vullen. Als ouderen zelf geen woorden kunnen geven, dan vraag je dit aan 
mensen die hen goed kennen en die weten wat in hun leven belangrijk was en is.  
 
Mevrouw  Pieterse vindt het prettig om haar sokken over haar broek te dragen. Dit doet ze al haar 
hele leven. Nu ze aan het dementeren is, kan ze dit zelf niet meer goed aangeven. Haar begeleider 
heeft gelukkig samen met mevrouw haar levensverhaal op papier gezet. Hierin staat ook welke 
kleding ze graag draagt. Zo weet iedereen die met mevrouw werkt dat zij graag haar sokken over 
haar broek heen draagt. Medewerkers helpen haar hierbij. Zo houdt mevrouw Pieterse  regie over 
haar leven. 
 
Een plek waar je jezelf kunt zijn 
Een plek waar je jezelf kunt zijn, is een plek waar je op je eigen manier oud mag worden, waar 
ingespeeld wordt op de leeftijdsfase en veranderde behoeftes van de oudere cliënt, waar je je veilig 
voelt, die huiselijk is en waar je je verbonden voelt met andere mensen en anderen kan ontmoeten. 
De omgeving past zich voor zover mogelijk aan op de behoeften en de wensen van de cliënt. Dit 
vraagt een omgeving waarin iedereen de cliënt en zijn levensverhaal goed kent. Als begeleider lever 
je een belangrijke bijdrage aan het gevoel van veiligheid van de cliënt. We gaan ervan uit dat je een 
onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met de cliënt aangaat.  
 
Leven in contact met anderen 
De oudere cliënt wil erbij blijven horen, meedoen, betrokken blijven en anderen ontmoeten. Cliënten 
vragen direct of indirect hulp voor het hebben en onderhouden van contacten. Jij ondersteunt bij het 
onderhouden van contacten met familieleden, vrienden of vrijwilligers. Je vraagt de cliënt 
bijvoorbeeld om iemand uit te nodigen. Jij herinnert hem aan de afspraak en zorgt voor wat lekkers 
bij de koffie. Je zoekt samen naar mensen waar de cliënt blij van wordt. Zo kun je zoeken naar een 
vrijwilliger die meegaat naar de kerk of met de cliënt gaat wandelen of zingen.   
Vooral de mensen die al lang betrokken zijn bij de cliënt (ook al is dat maar één keer per jaar) vinden 
we van grote waarde voor de kwaliteit van leven van de cliënt.  
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De Heer Klaassen is onlangs verhuisd. De medewerkers op zijn nieuwe woonplek kunnen goed 
inspelen op het ouder worden. Hij mist de vrienden van zijn vorige woonlocatie. In overleg met 
meneer wordt gekeken hoe hij contact met zijn vrienden kan houden. Zijn wens is om met enige 
regelmaat bij ze op bezoek te gaan. 
 
Je talenten kunnen gebruiken 
De cliënt is een uniek persoon met eigen (specifieke) talenten, wensen en behoeften. Jij stelt cliënten 
in staat om zijn talenten zo lang mogelijk te blijven benutten en bezig te blijven. Jij ziet de bezigheden 
waaraan iemand plezier beleeft. Samen mét de cliënt doe je steeds navraag bij mensen die de cliënt 
al langer kennen. Zij weten vaak goed waar iemand van gaat stralen.   
 
Mevrouw Roest heeft ruim twintig jaar met veel plezier in de wasserij van haar ouders gewerkt. Na 
het overlijden van haar vader gaat de wasserij dicht. Ze gaat werken in een activiteitencentrum. Als 
mevrouw begint te dementeren gaat ze wonen in een woonvoorziening die hierin gespecialiseerd is. 
Ze verliest steeds meer vaardigheden en wordt passiever.  
Wat opvalt, is dat mevrouw op het moment dat de was wordt opgeruimd, naar de medewerker toe 
komt. Ze straalt wanneer ze, op haar eigen manier, ook mag meehelpen. Ze raakt de was aan, ruikt 
het en ruimt het op.  Samen met mevrouw Roest wordt verder gezocht naar bezigheden die ze met 
begeleiders kan doen en waar ze blij van wordt. 
 
Betekenis van de visie voor wonen en dagbesteding 
 
Wonen 
We vinden het belangrijk dat ouderen (eventueel met extra ondersteuning en aanpassingen) zo lang 
mogelijk in hun eigen vertrouwde woonvoorziening blijven wonen. Het kan zijn dat dit niet meer lukt 
door een toenemende of meer specifieke zorgvraag. Dan is er steeds overleg met de cliënt en zijn 
netwerk. We bespreken dan hoe we toch kunnen komen tot de zorg die nodig is. Natuurlijk gaan we 
uit van de wens van de cliënt. Er kan een spanningsveld ontstaan tussen de eigen regie van de cliënt 
en een meer op zorg aangepaste woonomgeving. Als we hierover van mening verschillen, blijven we 
in gesprek totdat er een zo goed mogelijke oplossing gevonden is.  
 
Wij hebben meerdere locaties voor ouderen. Cliënten vinden het waardevol dat er een plek is waar 
zij op hun eigen manier oud kunnen worden. Hier voelen ze zich veilig en prettig. Cliënten voelen zich 
verbonden met andere mensen en kunnen andere mensen ontmoeten. Dankzij de voor ouderen 
standaardaanpassingen in huis kunnen cliënten zo lang mogelijk zelfstandig zijn.  
Standaardaanpassingen zijn bijvoorbeeld: bredere deuren, aanwezigheid van hulpmiddelen en veilige 
en goed begaanbare looproutes.  
 
De heer Post, 72 jaar, woont in een appartement in een woonvoorziening voor ouderen. Hij is blij met 
zijn eigen kamer met slaapkamer, eigen keuken en douche.  
Meneer wil graag zo zelfstandig mogelijk blijven wonen. Daar voelt hij zich prettig bij. Hij wil zelf 
dingen doen en zelf beslissingen nemen. Voor meneer Post speelt zijn leeftijd niet zo’n grote rol. De 
begeleider merkt wel dat er veranderingen zijn bij meneer als gevolg van het ouder worden. In 
gesprek met meneer bekijkt de begeleider regelmatig welke vragen en wensen hij heeft en welke hulp 
en ondersteuning hij hierbij nodig heeft. (’s HeerenLoo, 2010 ).    
 
Werk/dagbesteding 
Bij het ouder worden veranderen de behoeftes op het gebied van werk of dagbesteding. Werk gaat 
geleidelijk een andere rol innemen in het leven van de cliënt. Het gaat niet meer per se om 
resultaten op het gebied van werk en het ontwikkelen van vaardigheden. Nu gaat het vooral om een 
fijne beleving en betrokken blijven.  
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We willen goed inspelen op de leeftijdsfase en veranderde behoeftes van de cliënt.  
Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd betekent niet altijd dat cliënten stoppen met hun 
werk op de dagbesteding. Dit heeft voor hen vooral een belangrijke sociale functie. Dus als cliënten 
dit willen, kunnen ze zo lang mogelijk op hun dagbestedingslocatie blijven werken.  
 
Als wensen en behoeftes van de cliënt veranderen, kijk je samen met de cliënt en/of zijn netwerk 
naar mogelijke aanpassingen. Hij kan bijvoorbeeld meer behoefte krijgen aan flexibele begin- en 
eindtijden of rustmomenten. Soms is het op de bestaande werkplek niet meer mogelijk om goed in 
te spelen op de veranderde behoeftes. In dat geval wordt samen met de cliënt en/of zijn netwerk 
bekeken waar dit wel mogelijk is.  
 
Wij hebben een aantal dagbesteding groepen die specifiek op ouderen gericht zijn.  
Daarnaast kunnen we activiteiten thuis aanbieden. Een voorbeeld is het Thuiszittersproject. Hier 
organiseren we activiteiten bij de mensen thuis. Dat kan individueel of in kleine groepen. Deze 
activiteiten zijn vooral gericht op beleving.  
 
De heer van den Berg is een man van zeventig jaar. Hij werkt op de industrieafdeling van een 
activiteitencentrum. Meneer wil nog lang niet met pensioen. Hij heeft het nog prima naar zijn zin. Wel 
geeft hij aan wat last te hebben van de ‘jonge jongens’ die in zijn beleving erg druk zijn. 
Samen met meneer is besloten om hem een rustig plekje op de afdeling te geven. Hier kan hij zijn 
werk doen en tussendoor rustmomenten inplannen. Hierdoor is het voor hem mogelijk om te blijven 
werken op zijn vertrouwde afdeling. 
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3. Hulpvragen 
 
Iedereen die ouder wordt, krijgt vroeg of laat te maken met veranderingen op lichamelijk, psychisch 
en sociaal gebied. Dit hoort bij het proces van ouder worden en geldt ook voor ouderen met een 
beperking. Het ouder worden voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking 
verschilt dus niet heel veel van het ouder worden voor mensen zonder beperking. Maar de 
veranderingen beginnen bij mensen met een beperking wel op jongere leeftijd en hebben bij hen een 
grotere impact. 
De combinatie van een levenslange beperking met veroudering maakt de gezondheidstoestand 
complex. De cliënt is extra kwetsbaar.   
 
Lichamelijk    
Veroudering bij mensen met een beperking brengt specifieke gezondheidsproblemen en 
gezondheidsrisico’s met zich mee. 
 
Ogen en oren 
Visuele beperkingen komen bij ouderen veel voor. Met het stijgen van de leeftijd zien we o.a. een 
afname van het diepte zien en de gezichtsscherpte, het contrast zien wordt minder, ouderen hebben 
meer moeite om te wennen aan licht-donkerwisselingen en een toename van bepaalde 
oogaandoeningen, o.a. staar (vertroebeling ooglens), verhoogde oogboldruk en aantasting van het 
netvlies. Voor het gehoor geldt dat vooral de hogere of juist lagere frequenties minder goed 
waargenomen worden (ouderdomsslechthorendheid). Mensen met het syndroom van Down hebben 
een verhoogd risico op geleidingsslechthorendheid.  
 
Vallen en bewegen 
Ouderen krijgen te maken met een verminderd gevoel voor houding en beweging, waardoor ze 
eerder geneigd zijn te vallen. Met het ouder worden zien we ook dat het spierweefsel afneemt wat 
leidt tot verlies van kracht en coördinatie. Door veranderingen in de gewrichten ontstaan er 
bewegingsbeperkingen. Hierdoor worden bewegingen langzamer en moeizamer uitgevoerd.  
 
Slikken 
Het verouderingsproces heeft invloed op het slikproces waardoor slikproblemen kunnen ontstaan. 
  
Aandachtspunten: 
• Wees alert en speel tijdig in op de lichamelijke gevolgen van het ouder worden bv letten op 

signalen die duiden op achteruitgang van visus en gehoor etc.  
• Weet dat bij het ouder worden het menselijke lichaam, biologisch gezien anders en trager 

reageert. Hierdoor worden bijvoorbeeld medicijnen langzamer uitgescheiden worden en kan er 
een overdosis ontstaan. Oudere mensen zijn ontvankelijker voor het ontwikkelen van een 
plotselinge verwardheid (delier). Dit vraagt van begeleiders meer medische kennis en groot 
observatie vermogen.  

• Wees vanaf  50-60 jaar alert op lichamelijke aandoeningen, zoals artrose, diabetes, hoge 
bloeddruk etc, door regelmatig lichamelijk onderzoek te laten doen.  

• Heb aandacht voor leefstijl begeleiding ter voorkomen van aandoeningen op oudere leeftijd door: 
- gezonde voeding en gevarieerd eten (en drinken) 
- voldoende lichaamsbeweging 
- niet roken. 
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Cognitief 
Met het ouder worden gaat het geheugen achteruit. Vooral het kortetermijngeheugen wordt trager. 
Ook onze reactietijd wordt langer (trager tempo) en we krijgen moeite met het vasthouden van de 
aandacht. Bij ouderen neemt het vermogen om zich te concentreren en om de aandacht bij een taak 
te houden af. 
 
Dit is o.a. merkbaar bij het uitvoeren van de ADL vaardigheden of werkvaardigheden. Er is sprake van 
een verhoogde afleidbaarheid (ouderen reageren sneller op geluiden van buitenaf) en verhoogde 
afdwaalbaarheid (ze dwalen sneller af in eigen gedachten). 
Met het ouder worden neemt ook ons vermogen om snel te schakelen en verschillende dingen 
tegelijk te doen af. Hierdoor krijgen ouderen meer moeite met het uitvoeren van bijvoorbeeld 
dubbeltaken, zoals lopen en luisteren tegelijk. 
 
Onze hersenen gaan steeds meer van ‘traag’ houden en ze kunnen ook niet zo goed meer tegen 
stress. Er is sprake van een afnemende veerkracht en een vertraging in het adaptatievermogen. 
Hierdoor kost het bijvoorbeeld meer tijd om te wennen aan een veranderde lichaamshouding, bv bij 
het opstaan. 
Bij geheugenklachten is het uiteraard belangrijk om te weten of er sprake is van een normaal 
ouderdomsproces of dat er sprake is van een beginnende dementie 
 
Aandachtspunten: 
• Breng in kaart wat het ouder worden betekent voor de psychische behoeftes van de cliënt. 

- Welke psychische verouderingsverschijnselen zien we bij de cliënt en sluiten we in onze 
begeleiding voldoende aan bij de veranderingen ten gevolge van het ouder worden?  

- Wat betekent het voor het tempo van handelen? Houden we voldoende rekening met het 
tragere denken en verwerken van informatie, bijvoorbeeld bij situatiewisselingen? 

- Krijgt de cliënt voldoende tijd om handelingen in zijn tempo uit te kunnen voeren en bieden 
we hem zo nodig een helpende hand? 

- Op welke gebieden behoeft de cliënt meer ondersteuning ten gevolge van zijn afnemende 
veerkracht en/of lichamelijke mogelijkheden?  

• Let op het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, de draagkracht. 
• Hoe ziet zijn/haar huidige dagprogramma er uit, is er een goede balans in activiteit en rust (of 

disbalans in belasting-belastbaarheid)?  
• Speel in op de toenemende behoefte aan rust en een aangepast tempo. Plan rustmomenten in of 

wissel rustige activiteiten af met iets intensievere naar de behoefte van de cliënt.  
• Wees alert op signalen die mogelijk duiden op depressieve klachten. Cliënten kunnen ook 

problemen hebben met de verwerking van de gevolgen van het ouder worden. Dit kan leiden tot 
een toename van stemmingsproblematiek zoals: uit evenwicht raken, sneller geïrriteerd zijn of 
zelfs een depressie.  

• Wees alert op signalen die mogelijk duiden op een beginnende dementie. 
 
Sociaal-emotioneel 
Ouderen krijgen meer behoefte aan rust en kunnen sneller last hebben van lawaai en drukte. Ze 
zullen steeds meer gaan hechten aan vertrouwde dingen, vaste routines en de weerstand tegen 
veranderingen kan toenemen. Ook kunnen ouderen zich meer gaan terugtrekken uit sociale situaties. 
De sociale netwerken van ouderen uit onze doelgroep zijn vaak beperkt. Door veranderingen in de 
werksituatie en de dagbesteding, maar ook door het overlijden van familie/vrienden/bekenden, 
wordt het sociale netwerk vaak steeds kleiner. Het lukt ouderen met een beperking zelf niet altijd om 
te verklaren wat ze voelen en waarom er zaken veranderen. Onze cliënten kunnen moeite hebben 
met het verlies van dierbaren, van werk/dagbesteding en/of met de gezondheidsproblemen die 
ontstaan. Vaak hebben ze er geen woorden voor en kunnen ze het daarom ook niet uitleggen aan 
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anderen. Hierdoor kan stress ontstaan bij de cliënt, waar iemand op latere leeftijd vaak weer minder 
goed mee om kan gaan. Dit kan leiden tot gedragsveranderingen.  
 
Aandachtspunten: 
• Help de cliënt met het begrijpen van de veranderingen die hij doormaakt als gevolg van het ouder 

worden. Ga met de cliënt in gesprek over het ouder worden.  
• Help met het in stand houden van bestaande relaties en contacten (sociaal netwerk).  
• Ouder wordende cliënten hechten veel waarde aan bestaande relaties. Wanneer een 

dagbesteding groep te druk wordt voor de cliënt, is het raadzaam om te kijken naar 
mogelijkheden om de contacten toch te behouden. Door bijvoorbeeld een keer per week op de 
koffie te gaan bij zijn “vertrouwde” dagbesteding groep  

• Observeer en signaleer bestaande activiteiten, gewoontes of wensen. Gaat de cliënt bijvoorbeeld 
mee naar de disco omdat hij dit al jaren doet of omdat hij het daadwerkelijk nog leuk vindt? Pas 
waar nodig het weekprogramma aan.  

• Speel in op veranderde behoeftes binnen werk/dagbesteding. Werk gaat geleidelijk een andere 
rol innemen in hun leven. Het gaat niet meer per se om resultaten op het gebied van werk en het 
ontwikkelen van vaardigheden, maar vooral om een fijne beleving en betrokken blijven.  

   
Communicatie  
Met het ouder worden gaan de zintuigen achteruit. Dit heeft gevolgen voor de communicatie van en 
met de cliënt.  
 
Aandachtspunten: 
• Pas de communicatie aan op de beperkingen van de cliënt.  
• Let op omgevingsfactoren: 

- Ouder wordende cliënten hebben behoefte aan een hogere omgevingstemperatuur. Hou 
hier rekening mee met het afstellen van de thermostaat en het open zetten van deuren of 
ramen.   

- Ook kan de ouder wordende cliënt meer last hebben van onrust en lawaai. Zorg dus dat 
de sfeer in de woonlocatie rustig is. Wanneer dit niet mogelijk is, kan het prettig zijn voor 
de cliënt om een plekje op zijn appartement te maken. 

- Zorg in en rond de woning voor goed begaanbare en gemarkeerde looproutes. 
- Help cliënten om zich te oriënteren door gebruik te maken van visuele en tactiele 

ondersteuning.  
- Gebruik heldere kleuren en goede verlichting in de inrichting, zorg voor voldoende 

contrasten. 
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4. Doelgroepspecifieke thema’s  
  
   
Een aantal gezondheidsproblemen wordt veel gesignaleerd bij oudere cliënten. Vanuit onze visie 
hebben we aandacht voor de volgende gezondheidsproblemen:  
• Door het ouder worden vallen er in toenemende mate meer mensen om je heen weg, het 

verliezen van familieleden, vrienden en het afnemen van mogelijkheden in bezigheden, de 
afhankelijkheid om ergens naar toe te kunnen, ontstaat eenzaamheid.  

• Sterk toenemende vergeetachtigheid  
• Toenemende afhankelijkheid  
• Bewegen, artrose en vallen  
• Ouderdomsslechthorendheid en visusproblemen  
• Hart- en vaatziekten, diabetes, chronische urineweginfecties  
• Voeding en voedingstoestand  
• Slaapproblemen  
• Pijn  
• Delier  
• Depressie  
• Dementie   
• Rouw- en verliesverwerking  
• Palliatieve en terminale zorg. 
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5. Werkwijze  
 
 
Ondersteuningsplan 
We werken methodisch op basis van het ondersteuningsplan. Dit plan komt tot stand 

door de dialoog te voeren met de cliënt. Als de cliënt dat niet zelf kan, gaan we in 

gesprek met zijn vertegenwoordiger.  

In het ondersteuningsplan beschrijven we de beeldvorming, het perspectief en de daaruit 
voortvloeiende doelen. Die zijn het uitgangspunt voor de begeleiding. We leggen onze afspraken en 
doelen vast in het ondersteuningsplan, bespreken het regelmatig en stellen het zo nodig bij. We 
werken samen, met elkaar, in de driehoek. 
 
 
Samenwerken in de driehoek 
Wij vinden de samenwerking in de driehoek cliënt, ouders/verwanten en zorgprofessionals 
essentieel. In het leven van mensen met beperkingen zijn, net als bij ieder mens, hun naasten van 
groot belang: ouders, andere verwanten (bijvoorbeeld broers/zussen, partner en/of kinderen), de 
wettelijk vertegenwoordiger, vrienden en andere bekenden bv vrijwilligers. Het natuurlijk netwerk is 
de basis. Zij zijn een belangrijke partner voor ons als zorgprofessionals en een belangrijke kennisbron: 
zij kunnen veel vertellen over het leven en de geschiedenis van de oudere cliënt. Dat helpt om te 
begrijpen waar bepaald gedrag, signalen en uitingen vandaan komen en wat de consequenties 
kunnen zijn van een bepaalde benadering. Daarnaast spelen ouders en andere verwanten een rol in 
de invulling van het leven en de zorg. Het is van belang samen op te trekken met ouders en andere 
verwanten en heldere afspraken met elkaar te maken. Daarbij moet rekening worden gehouden met 
hun draagkracht-draaglast en eventuele ondersteuningsbehoefte die zij zelf hebben.  
 
 
Methodieken, behandel- en begeleidingsmodellen 
Wanneer een cliënt ouder wordt, betekent dit altijd dat je een aanpassing doet in de 
begeleidingsstijl.  
Het accent in de omgang en begeleiding verschuift van ontwikkelingsgericht naar belevingsgericht.  
Bij het bepalen van de begeleidingsstijl kun je gebruik maken van verschillende methodieken, 
behandel- en begeleidingsmodellen. 
 
Belevingsgerichte zorg 
Als basis voor het omgaan met ouderen met een beperking hanteren we de uitgangspunten van de 
belevingsgerichte zorg. Belevingsgericht werken betekent aansluiten bij de veranderde individuele 
mogelijkheden, behoeftes, belevingen en wensen van de oudere cliënt. De belevingsgerichte zorg 
omvat verschillende methodieken en benaderingswijzen. Deze kun je flexibel en op maat inzetten in 
de begeleiding van ouderen. Het levensverhaal, warme zorg en het ophalen van herinneringen 
(reminiscentie) vormen voor ons een belangrijke basis.  
De methode ‘Respectvol en methodisch begeleiden’ ontwikkeld door Harry Urlings is een vertaling 
van die belevingsgerichte zorg voor mensen met een beperking. De methodiek van de 
Omgevingszorg van Anneke van de Plaats is een aanvulling op de belevingsgerichte zorg. Ook het 
oplossingsgericht werken is goed toe te passen in de begeleiding en ondersteuning van oudere 
cliënten.  
De verschillende methodieken en benaderingswijzen horen in de ‘gereedschapskoffer’ van de 
begeleider. De begeleider kiest welke middelen in een specifieke situatie voor de specifieke cliënt het 
beste ingezet kunnen worden.  
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Het levensverhaal  
Het levensverhaal is een op schrift gesteld verslag van het verleden en heden van een persoon. 
Hierin staan niet alleen de feitelijke gebeurtenissen maar vooral hoe hij zijn leven beleefd heeft. Door 
het levensverhaal te vertalen in een levensboek of levensbox kan het een goed hulpmiddel zijn in de 
begeleiding van ouderen.  
 
Het is handig voor (nieuwe) medewerkers als ze iemand met behulp van zijn levensboek leren 
kennen. 
Oudere mensen denken en praten graag over vroeger. Het verleden wordt nog belangrijker als 
iemand dementeert. Dan gaat men het verleden als heden beleven. Zowel fijne als minder fijne 
herinneringen kunnen dan naar boven komen. Het werken met herinneringen met behulp van 
bijvoorbeeld een levensboek, kan heel waardevol zijn. In het levensboek kun je terugvinden wat altijd 
belangrijk is geweest voor de cliënt. Mensen hebben in een meer gevorderde fase van dementie veel 
behoefte aan veiligheid. Dat gevoel kan je bieden door aan te sluiten bij alles wat in het verleden 
veilig en vertrouwd was: oude rituelen, muziek, voorkeuren. 
 
De heer van der Linden is een man van in de zeventig met een verstandelijke beperking en dementie. 
Hij werkte vroeger ’s nachts in een hotel. Hij verzamelde schoenen die bij de kamerdeuren stonden. 
Deze maakte hij weer netjes schoon. Sinds kort gaat meneer, als zijn huisgenoten naar bed zijn, 
opgewonden de deur uit. Medewerkers zagen dit aanvankelijk als dwalen. Het merendeel van het 
personeel had geen weet van zijn vroegere baan. Toen die aan het licht kwam, werd duidelijk dat het 
invallen van de duisternis en het feit dat de mensen naar bed gingen zijn gedrag uitlokte. Wanneer hij 
werd tegengehouden, werd hij onrustig en begon hij te schelden. Hij was bang dat hij te laat op zijn 
werk zou komen. Hij dwaalde niet, hij deed iets doelgerichts. Zonder die achtergrondinformatie waren 
de medewerkers zijn gedrag als ‘dwalen’ blijven zien (Diana Kerr, 2010). 
 
Reminisceren 
Reminisceren betekent: herinneren, terugblikken op het verleden. Bij reminisceren neemt het 
werken met herinneringen aan vroeger een centrale plaats in. De achterliggende gedachte is dat 
reminisceren de mogelijkheid geeft om de balans van het leven op te maken. De cliënt zou kunnen 
zeggen: mijn leven is goed zoals het geweest is. Dit kan het zelfvertrouwen van de betrokkenen ten 
goede komen. Ook biedt het betrokkenen en begeleiders gespreksonderwerpen die voor beide 
partijen waardevol en interessant zijn. Het levensverhaal kennen is een voorwaarde om 
reminiscentie toe te kunnen passen. Reminiscentie kan zowel bij cliënten met en zonder dementie 
gebruikt worden. De benadering is vooral bruikbaar bij dementerenden die vaak nog veel 
gebeurtenissen uit het verre verleden weten. Het aanspreken van het oude geheugen geeft ook in 
het heden vertrouwen en plezier. Positieve herinneringen kunnen doelbewust ingezet worden om 
emoties, stemmingen en gedrag te beïnvloeden. Reminiscentie kan op deze manier een belangrijke 
impuls geven aan belevingsgerichte zorg. 
 
In de huiskamer zit mevrouw Visser televisie te kijken. Er staat een dvd op van Swiebertje. Mevrouw 
lacht, waarop de medewerker vraagt: “Hadden jullie vroeger ook zulke kleren aan als je naar school 
ging of alleen als je naar de kermis ging?” Dit vraag je als opening van het gesprek. Als mevrouw 
begint te vertellen over de kermis vraag je door. Wat vond je het leukste om te doen op de kermis? 
Andere cliënten haken aan en er ontstaat een gesprek over de belevenissen van een tijd geleden.  
 
Er kunnen ook akelige herinneringen bovenkomen. Een cliënt vertelt bijvoorbeeld dat hij vroeger 
gepest werd. Je vraagt dan verder. Bijvoorbeeld: wat deed je dan als je dat gebeurde? Was er iemand 
die je kwam helpen? Reminisceren is dus een manier van in gesprek gaan. Het doel is om in contact 
te komen door herinneringen en belevingen in de tijd te kunnen plaatsen.   
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Haptonomie 
Bij haptonomie gaan cliënten bewust om met voelen. Hierbij gaat het om voelen in de breedste zin 
van het woord. Hoe kom je een ruimte binnen, sta je niet te dichtbij, hoe nodig je iemand uit, moet 
iemand mee of heeft hij een keuze, hoe loop je naar iemand toe? 
Deze werkwijze is voor cliënten met en zonder dementie. Vanuit de bewuste aanraakbenadering kun 
je verzorgingshandelingen en transfers aanpassen. Hierdoor gaan deze gemakkelijker.  
Bij cliënten met dementie veranderen de zintuigen. Cliënten hebben vaak minder lichaamsgevoel. Of 
ze weten bijvoorbeeld niet meer dat zij op hun benen kunnen staan of hoe zij hun armen kunnen 
gebruiken. 
 
Mevrouw Pastoor zit in de terminale fase van haar leven. Ze verzet zich regelmatig bij de verzorging 
en lijkt angstig bij het verschonen van nachtkleding en bij het wassen. Onderzoek toont aan dat zij 
zich onvoldoende bewust is van haar lichaam. Wanneer een medewerker haar aanraakt om de 
handelingen uit te voeren, gaat mevrouw bewegen. Bewegingen die in de beleving van mevrouw 
Pastoor zomaar ontstaan. Ze voelt immers de voorafgaande aanraking niet. Dat geeft angstreacties. 
Zij begrijpt niet dat er ineens bewegingen ontstaan. Nu geeft de medewerker vloeiende zachte 
strijkbewegingen en een stevige aanraking over het gehele lijf als voorbereiding op de handelingen. 
Mevrouw is zich meer bewust van haar lichaam en vertoont geen angstreacties meer tijdens het 
verschonen.  
 
Realiteits Oriëntatie Benadering (ROB) 
Bij beginnende dementie waar naast vergeetachtigheid ook sprake is van lichte verwardheid, kan de 
hier en nu benadering (ROB) helpen. Deze benadering is vooral zinvol voor ouderen met een 
verstandelijke beperking. Met ROB proberen we de verwardheid van cliënten te verminderen door ze 
te helpen om zich te oriënteren. Dit kun je doen door middelen in te zetten zoals dagschema’s, 
pictogrammen, foto’s of een visuele klok. Het is bij deze benadering niet de bedoeling om cliënten 
zelf te bevragen. Dan kan bij cliënten juist een gevoel van falen ontstaan. 
 
Naarmate het geheugen slechter wordt is deze benadering minder zinvol. Als de benadering bij de 
cliënt juist meer verwarring, angst of boosheid oproept, dan is het beter om ROB niet meer toe te 
passen. 
 
“Goedemorgen mevrouw Wijntjes!”. Je raakt haar even aan bij haar arm zodat ze ook voelt dat je er 
bent. “Het is vandaag maandag”. “Ik ben Anita en ik kom je vanochtend helpen met douchen”. De 
begeleider helpt mevrouw uit bed en loopt met haar naar de badkamer: “Zo, we zijn nu in de 
badkamer”. 
  
Validation 
Validation is een methodiek om te communiceren en contact te maken met cliënten met dementie. 
Het is goed voor hun eigenwaarde. Centraal staat het inleven en het bevestigen van de belevingen en 
gevoelens. Het uitgangspunt is dat de begeleider steeds zoekt naar het juiste evenwicht tussen 
meegaan/volgen van de belevingswereld van de cliënt of er juist tegenwicht aan bieden. De 
begeleider past zich iedere keer aan op de situatie op dat moment. Ook kiest de begeleider tussen 
stimuleren en accepteren. De ene keer doe je wel een beroep op de vaardigheden die de cliënt nog 
heeft. In een andere situatie accepteer je wat verloren is gegaan. 
 
De heer Vries is heel boos. Hij wijst naar de keuken en zegt: “Die klootzak, rotvent, eikel!” Er is 
niemand in de keuken. De begeleider vraagt: “Zoeken ze ruzie met je?” en blijft even samen met 
meneer naar de keuken kijken. Meneer Vries wordt zichtbaar rustiger. Ondertussen zet de begeleider 
een cd op met de favoriete muziek van meneer. Ze nodigt hem uit om naast haar op de bank te 
komen zitten en benoemt hardop: “Zo even uitrusten hoor.” 
 



15 
 

Brein-Omgeving-Methodiek (Omgevingszorg) 
Bij de Brein-Omgeving-Methodiek houd je rekening met alle prikkels in een omgeving. Bij prikkels 
moet je denken aan de inrichting, geluiden, mensen, licht, enzovoort. De methodiek richt zich op 
aanpassing van de fysieke omgeving. Een gunstige omgeving zorgt namelijk voor gunstig gedrag voor 
zowel ouderen als mensen met een hersenbeschadiging, die vervroegd oud zijn. Ook kijk je naar de 
werkprocessen (eten en drinken, structuur van de dag, tijdsbesteding) en de communicatie en 
bejegening.  
Omgevingszorg is geschikt voor alle cliënten, maar vooral voor cliënten met dementie. Bij mensen 
met gevorderde dementie verandert door de aantasting van de hersenen de verwerking van prikkels. 
Dit maakt dat hun gedrag steeds meer afhankelijk wordt van de omgeving. De Brein-Omgeving-
Methodiek kijkt wat ‘hersenkundig’ gunstig en ongunstig is en hoe de omgeving aangepast kan 
worden om het gevoel van welbevinden bij mensen met dementie te vergroten. 
 
Het is koffietijd in de woning van de heer Vis. De begeleider zet alvast de kopjes, de suiker en het 
melkkannetje op tafel. Ze doet de deur naar de gang dicht en hangt het bordje ‘niet storen’ op. In de 
huiskamer ruikt het naar koffie. Ook de koffiepot komt op tafel. De begeleider zet de radio uit en 
vraagt de cliënten of zij aan tafel komen zitten. Ze zorgt ervoor dat alle cliënten elkaar en het 
koffieservies kunnen zien. Ze vraagt meneer Vis of hij wil helpen met het doorgeven van de suiker en 
de melk. De begeleider blijft zelf aan tafel zitten. Ze staat niet op om de telefoon op te nemen. Ze 
noemt steeds het woord koffiedrinken. ‘Gezellig hè, koffiedrinken. Wie heeft er zin in een kopje koffie? 
Wat smaakt die koffie lekker. We zitten hier aan tafel koffie te drinken.’ Ook als er een cliënt opstaat, 
blijft de begeleider zitten. Die komt zo wel weer terug. Zo zorgt ze ervoor dat de cliënten alleen maar 
prikkels krijgen die met koffiedrinken te maken hebben. Ze worden niet afgeleid door beweeg- en 
geluidsprikkels.  
  
Warme zorg    
De werkwijze warme zorg richt zich op het bieden van nabijheid en veiligheid door vertrouwde 
mensen en een vertrouwde omgeving. Het doel is om het comfort van cliënten te vergroten 
(comfortzorg). 
Dit kan bijvoorbeeld door een vertrouwde woninginrichting (zoals het vroeger was): vertrouwde 
meubels, klassieke muziek of muziek van vroeger, etc. 
Warme zorg kan voor iedere oudere zinvol zijn zolang er rekening wordt gehouden met persoonlijke 
voor- en afkeur. Als het gebruik van geuren bijvoorbeeld niet wenselijk of mogelijk is, dan kan een 
rustgevende massage of muziek misschien het comfort vergroten. Mensen met dementie herkennen 
personen, voorwerpen en situaties vaak niet meer en dat geeft hen een onveilig gevoel. In de warme 
zorg geef je cliënten een gevoel van geborgenheid en veiligheid te bieden. 
Bij het bieden van warme zorg kunnen deze materialen helpen: 
• Liedjesboek van vroeger;  
• Fotoboeken;  
• Voorwerpen uit de stad of het dorp waar de cliënt vandaan komt;  
• Voorleesboeken over vroeger.  
 
De heer Bos komt zijn woning niet meer uit. Hij  is moe en kan het tempo van het leven in zijn directe 
woonomgeving niet volgen. Meneer is in korte tijd veel vaardigheden verloren en wordt steeds 
magerder. Hij geniet doorgaans wel van het bezoek dat speciaal voor hem komt. Samen kijken ze 
naar de televisie en eten ze koek. We zorgen dat het bezoek, een oude vriend, kan blijven komen. Als 
het bezoek weg is, wil hij niet eten, maar wil hij naar bed. Begeleiders vragen of hij tot na het eten 
kan wachten. Dan wordt hij boos. In bed wil hij zijn pet ophouden. De medewerker sluit aan bij zijn 
wens. Ze geven hem zorg en aandacht op voor hem gunstige momenten. Meneer kan zijn pet 
ophouden. De medewerker geeft hem wat hij op dat moment nodig heeft: de lichamelijke zorg en het 
voorkomen van doorligplekken. Ook loopt zijn begeleider wat vaker bij hem binnen voor een praatje. 
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De zorg is gericht op zijn comfort. Geluid en lichtprikkels worden gedempt en indien gewenst zet de 
medewerker een muziekje aan. Er worden geen eisen aan meneer Bos gesteld. 
 
In de leidraad Oud en Gelukkig (Vilans) kun je meer informatie vinden over het begeleiden van 
ouderen met een verstandelijke beperking. De leidraad bestaat uit een visie en een overzicht van 50 
methodes en praktische tools die bruikbaar zijn in de ondersteuning en begeleiding van ouderen.  

Meer informatie over Leidraad Oud en Gelukkig vind je hier.  
 
Samenwerking    
 
Interdisciplinair en multidisciplinair werken  
Cliënten die door het ouder worden een intensieve zorgvraag hebben, hebben zorg en ondersteuning 
nodig vanuit verschillende disciplines, zoals begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen, maar 
ook artsen (huisarts, revalidatiearts en specialist ouderengeneeskunde), paramedici (bijvoorbeeld 
logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, diëtist) en specifieke behandelaren, zoals (neuro)psychiater 
en gedragskundige. Om interdisciplinair te kunnen werken (vanuit één ondersteuningsplan en een 
gezamenlijke visie) en adequaat te kunnen reageren op het soms grillige verloop van de zorgvraag, is 
veel overleg noodzakelijk.  
Naast de beschikbaarheid en inzetbaarheid van alle typen expertises is regelmatig een 
multidisciplinair overleg (MDO) gewenst. Ook kan het noodzakelijk zijn om externe expertiseteams 
(met bijvoorbeeld auditieve en visuele expertise) of specialistische zorgorganisaties (bijvoorbeeld 
SEIN voor mensen met epilepsie of een hospice voor expertise op het gebied van palliatieve en 
terminale zorg) te raadplegen. 
 
In de ondersteuning van ouderen werken we samen met:  
 

Intern Extern 

• Arts voor mensen met een verstandelijke 
beperking (AVG) 

• Praktijkverpleegkundige 
• Gedragsdeskundige  
• Logopedist en/of eet- en drinkteam (voor 

vragen over eten, drinken, verslikken en 
ondersteunende communicatie)  

• Fysiotherapeut en/of specialist valpreventie 
(voor valscreening en valpreventietraining)  

• Ergotherapeut 
• Bewegingsagoog (opzetten en uitvoeren van 

beweegactiviteiten).  
• Psychomotore therapeut 
• Sensorische integratie deskundige 
• Geestelijk verzorger o.a. bij ziekte, 

(naderend) overlijden of voor het begeleiden 
van een rouwproces  

• Leren & Ontwikkelen (cliënten)  

• Eerstelijns gezondheidszorg (bv huisarts) 
• Diëtist 
• Kristal/GGZ 
• CCE  
• Visueel Advies Centrum Bartimeus (visus) 
• Kentalis of Aurisgroep (gehoor)  
• Reguliere ouderenzorg 

(ontspanningsactiviteiten, specifieke 
verpleegkundige zorg, nachtzorg en 
palliatieve zorg).  

• Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord 
(hiermee delen we regio breed kennis en 
expertise uit) 

 
 
 

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/onderzoek/gewoon-bijzonder/ouderen-in-het-vizier/leidraad-oud-gelukkig
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6. Professionele kwaliteit 

 
De ondersteuningsbehoeften van ouderen zijn divers en vragen van de professional deskundigheid 
op gebied van beeldvorming, observatie, begeleiding en behandeling.  Maar ook vaardigheden om 
tot samenwerking te komen en vaardigheden in gespreksvoering.  
 
Ouderen met een verstandelijke beperking, kunnen door hun toenemende kalenderleeftijd een 
andere zorgvraag krijgen. Er is een grotere behoefte aan verzorging en ondersteuning en de cliënt 
heeft andere wensen op het gebied van wonen. De cliënt heeft meer behoefte aan rust, een rustige 
leefwijze en omgeving. Een minder vol dagschema dus. De cliënt kan minder goed voor zichzelf 
zorgen en heeft behoefte aan ondersteuning door vertrouwde mensen in een vertrouwde omgeving, 
verlaging van het tempo waarin de ADL worden uitgevoerd. Het doel van de begeleiding is het in 
stand houden van eigen mogelijkheden en het laten ervaren van een plezierige oude dag. 
 
Om goede ondersteuning en/of zorg te bieden, is het belangrijk dat je competent bent en je je 
competent voelt om met deze doelgroep te werken. Daarbij gaat het om je houding, vaardigheden 
en kennis. Je kunt onderstaand overzicht van de competenties gebruiken bij een ontwikkelgesprek, 
bij het inwerken van nieuwe medewerkers of bij teamreflectie.  
 
 

a. Competenties 
 

Houding 
Werk je bij Gemiva dan werk je vanuit onderstaande houding. Die houding heb je in al je contacten: 
met de cliënt en zijn netwerk, met je collega’s en met je externe samenwerkingspartners. Zo geef je 
invulling aan de kernwaarden van Gemiva: gastvrij, betrokken, verantwoordelijk en 
oplossingsgericht.  
 

 Je stelt jezelf regelmatig de vraag: ‘wat voeg ik toe aan een zo goed en gewoon mogelijk leven van 
de cliënt?’ 

 Je bent je ervan bewust dat je treedt in het persoonlijke leven van cliënten en hun naaste 
omgeving. 

 Je bent onbevooroordeeld geïnteresseerd in de ander. Je luistert en/of kijkt naar wat de ander 
aangeeft en sluit daar bij aan. Je stelt (open) vragen, geeft erkenning en complimenteert. Je vult 
niet in voor de ander.  

 Je vraagt naar eigen ideeën, eerdere successen, competenties en oplossingen, waardoor je het 
vertrouwen van de ander in zijn eigen mogelijkheden versterkt. 

 Je sluit aan bij de talenten en vaardigheden van de ander.  

 Je maakt duidelijke en haalbare afspraken, komt die na of stelt ze tijdig in overleg bij. 

 Je reflecteert op je eigen doen en laten, onderzoekt de effecten van je gedrag en bent bereid waar 
nodig alternatief gedrag te ontwikkelen. 
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Vaardigheden 

 Je kan via verdieping en analyse de werkelijke behoefte van de cliënt duidelijk krijgen, zodat de 
ondersteuning hierbij aansluit 

 Je bent in staat om het gedrag de gezondheidssituatie en de ontwikkeling van de cliënt 
observeren en veranderingen signaleren, waardoor de ondersteuning blijft aansluiten op de 
behoefte van de cliënt 

 Je bent in staat een vertrouwensband met de cliënt op te bouwen zodat de cliënt zich 
gerespecteerd, veilig en op zijn gemak voelt. 

 Je bent in staat het sociale netwerk van de cliënt zo veel mogelijk te behouden en te activeren. 

 Je bent is staat om respectvol en helder op te treden bij onverwachte en/of crisissituaties, zodat 
de cliënt en/of zijn omgeving geen gevaar loopt. 

 Je bent in staat op flexibele wijze situationeel te begeleiden, zodat de cliënt de mogelijkheden 
heeft om zijn vaardigheden zoveel mogelijk te behouden. 

 Je bent in staat om te schakelen tussen een ontwikkelingsgerichte begeleiding en een 
belevingsgerichte begeleiding op grond van de behoefte van de cliënt. 

 Je bent in staat randvoorwaarden te scheppen, zodat de cliënt een optimale woon- en 
leefsituatie heeft. 

 Je bent in staat de cliënt te ondersteunen op verschillende leefgebieden, zoals persoonlijke 
verzorging, dagactiviteiten en vrijetijdsbesteding. 

 Je bent in staat de cliënt te motiveren en te stimuleren tot eigen regie, zodat hij zo lang mogelijk 
zo zelfstandig mogelijk leeft en zo veel als kan verantwoordelijkheid draagt.  

 Je bent in staat palliatieve en terminale zorg te verlenen, waardoor de kwaliteit van zorg ook in 
de laatste levensfase zo veel mogelijk overeenkomt met de wensen van de cliënt en zijn naasten.  

 
Kennis 
Je hebt kennis van   

 normale en pathologische verouderingsprocessen en de betekenis hiervan op het functioneren 
van de cliënt; 

 risico’s en aandoeningen (fysiek, psychisch, sociaal) die gepaard kunnen gaan met veroudering bij 
mensen met een beperking; 

 dementie bij ouderen in het algemeen en in combinatie met een verstandelijke beperking; 

 de rol van dementie en andere ouderdomsverschijnselen bij agressie, ontremd gedrag en ander 
moeilijk verstaanbaar gedrag; 

 (achtergronden van) angsten en gevoelens van onveiligheid bij oudere cliënten; 

 rouwverwerking bij ouderen met een verstandelijke handicap in relatie tot hun 
ontwikkelingsleeftijd; 

 methodieken voor de communicatie met (dementerende) ouderen; 

 methodieken voor de ondersteuning van (dementerende) ouderen;  

 technologie en hulpmiddelen ten behoeve van de ondersteuning van de oudere cliënt. 
 
 
Voor meer uitgebreide informatie kan je de competentieprofielen van de VGN raadplegen.  
https://www.vgn.nl/nieuws/competentieprofielen-gehandicaptenzorg 
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