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De beleefde leefwereld van cliënten 

tot normaliteit verheffen. 

Dit uitgangspunt  zonder concessies 

invullen door interactieve communicatie en (re-)activering 

ter bevordering van een ‘tevreden dag’  
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Verbeteren van leefkwaliteit 

Met zorg, behandeling en begeleiding bij dementie  

voorzichtig op de goede weg in Nederland 

De eerste formele 

erkenning dat  

thuis voelen van  

belang is en dat 

dit altijd teruggrijpt  

naar het verleden van 

de cliënt  

Project ‘deurposters’ 



Verbeteren van leefkwaliteit 

Maar echte verdieping en een  

consequent model lijken  

nog vér te zoeken.. 



Verbeteren van leefkwaliteit 

Böhm: 50 jaar intensieve ervaringsontwikkeling 
 

• Normaliteit van de cliënt als uitgangspunt 
 

• Vooral de ‘imprintingsfase’ staat centraal: 16-23/25 jaar 
 

• Niet zozeer de feiten, maar vooral het gevoel wordt herbeleefd 
 

• Een gevoelsbiografie (psychobiografie) daarom als  

     primair instrument 
 

• 7 verschillende stadia in dementie; 7 verschillende manieren 

     om interactief te communiceren 
 

• Cliënten vertonen geen dwaal- of wegloopgedrag 
 

• Cliënten blijven tot de laatste weken van hun leven actief en 

     mobiel  
 

• Cliënten besteden een ‘tevreden dag’ 

 

 



Verbeteren van leefkwaliteit 

Normaliteit: een basisbegrip.. 

 
• Herbeleving van het verleden, zoals men dat zich herinnert 

• Niet feitelijk: beleving, gevoel, emotie. 

• Wel heel consequent (b.v. taalgebruik uit die tijd) 

• Relatie met slijtage van frontale cortex 

• Periode jong-volwassen (16-23/25 jaar) centraal 

• 7 interactiestadia  

 

Ter beperking van: 

 
• Niet kunnen omgaan met dagelijkse realiteit 

• Desoriëntatie met bv. dwaalgedrag en verstoord dag/nacht ritme 

• Niet accepteren van andere leefpatronen, dan die uit de normaliteit 

• Agressie of apathie 

• Niet herkennen van naasten 

 

 
 



Verbeteren van leefkwaliteit 

De doelgroep: dementie en andere geheugenproblemen 
waarbij verwarring en desoriëntatie centraal staan. 

 

 

 

 

In Nederland lijden ruim 250.000  

mensen alleen al aan dementie,  

merendeels ouder dan 65. Van alle  

ouderen lijdt ca. 1 op 5 mensen aan  

verwarring en desoriëntatie,  

waaronder dementie. 

 

Naar verwachting groeit het aantal mensen  

met geheugenstoornissen  

explosief naar ca. 350.000 mensen in 2025. 

 
 



Verbeteren van leefkwaliteit 

Kenmerken van de doelgroep 
 

- Steeds moeilijker in staat zijn om de hedendaagse werkelijkheid 

     te kunnen bevatten en deze in al zijn handelingen vast te houden; 

     moeite met eten, verstoring van dag- en nachtritme 
 

- Zich niet meer thuis voelen in de eigen woonomgeving; wegloop 

     of dwaalgedrag: voortdurend ‘zoeken’. 
 

- Steeds meer overtuigd zijn van een consequente eigen  

     dagelijkse normaliteit, die zich feitelijk in het beleefde  

     verleden afspeelt; steeds vaker in de ‘imprintingstijd’ tussen 

     ca. 16 en 23 à 25 jaar. 
 

- Het niet kunnen bevatten van de realiteit beantwoorden met ofwel 

     boosheid/agressie, ofwel ‘apathie’; niets meer doen. 
 

- Verbergen, ontkennen van het probleem, tot men het echt 

     niet meer ziet.. 

 
 

 



Verbeteren van leefkwaliteit 

Bevinding van Prof. Böhm: 
 
 

Weglopen is niet het gevolg van dementie,  

maar het gevolg van zich niet thuis voelen 
 
 



Strategic social-economic interventions 
Improving Quality of Life 

Speerpunten van het model 

 
• Gebruik van een ‘gevoelsbiografie’ (psychobiografie): 

     De kunst van interpreteren van het verhaal en toch volledig 

     weglaten van waarde oordelen 
 

• Normaliteit heel consequent communicatief en fysiek benaderen  

     vanuit de gevoelsbiografie en lokale cultuurhistorische kennis 
 

• Thuisgevoel realiseren met sfeerbepalende elementen; vooral 

     passend licht, kleuren, geuren, maar ook gebruiksvoorwerpen 
 

• (Re-)activeren met behulp van een 24-uurs schakel van 

     herkenbare/passend gemaakte dagelijkse activiteiten 
 

• Analyse van instabiele elementen in de gevoelswereld 
 

• Activiteitenschakel afwisselen met ‘impulsen’ ter  

     verbetering/compensatie van instabiele elementen 

 

 

 



Strategic social-economic interventions 
Improving Quality of Life 

In combinatie met principes Prof. E. Scherder 
 

• Beweging stimuleren 
 

• Goed eten en goed kauwen stimuleren 

 

Doelstellingen 
 

• Optimale zelfredzaamheid: zelf dingen laten doen 
 

• Een tevreden dag besteden 
 

• Voorkomen/wegnemen dwaal- of wegloopgedrag 
 

• Ontlasting van zorgnetwerk 
 

• Beperking van (rustgevende) medicatie 
 

• Beperking van incontinentie 

  
 



Verbeteren van leefkwaliteit 

Bevinding van Prof. Böhm: 
 

Vrijheid en zelfredzaamheid gaan gepaard 

met gebruikelijke risico’s. Dus iemand 

kan weleens struikelen.. 
 
 



Strategic social-economic interventions 
Improving Quality of Life 

Belang van thematische dagbesteding 

 
- Dagelijkse ‘normaliteit’ bestaat uit drie onderdelen: 

 

 1. Het ‘thuis voelen’ thuis; in het woondomein 

 2. Het ‘thuis voelen’ bij dagelijkse bezigheden; 

     waar men gewend was te werken of te zijn overdag 

 3. Het zoveel mogelijk en consequent ‘zelf’ laten handelen; 

                 de (dagelijkse) dingen doen die men altijd deed.. 

 

Mensen met dementie blijven steeds langer (gedwongen) thuis wonen: 

 

Daarom: 

- Passende omgeving (voor ieder individueel) 

- Aanbod van een schakeling van gestructureerde dagbesteding 

- Gericht op zelf handelen, (re-)activeren en bewegen 

- Vanuit dagbesteding ook dienstverlening thuis aan zorgnetwerk 

 



Verbeteren van leefkwaliteit 

Bevinding van Prof. Böhm: 
 
 

Goed zorgen voor mensen met dementie  

is zorgen met je handen in je zakken.. 
 
 



Strategic social-economic interventions 
Improving Quality of Life 

Aanpassing van gebouw en omgeving 

 
• Algemene, herkenbare tijdgeest ingebouwd 

     Lokaal georiënteerd (i.s.m. heemkundekringen) 

     Herkenbare primaire prikkels: licht, kleur, geur 

 

• Maaltijden op beleefbaar niveau  

 

• Ornamenten en onderdelen 

     zoals de cliënt het herkent 

 

• Zet aan tot zelfstandige 

     activiteiten 

 

• Bevordert communicatie 

     op bereikbaar 

     interactie niveau 

 

 

 

Zorgboerderij Giersbergen 



Strategic social-economic interventions 
Improving Quality of Life 

Advies en ondersteuning thuissituatie 
 

• Aansluiting van actieve dagbesteding op thuissituatie 
 

• Advies en ondersteuning bij woningaanpassing en behandelplan 
 

• Ondersteuning mantelzorg/zorgnetwerk 
 

• Bevorderen van het ‘thuis voelen’ en beperken dwaalgedrag;  

     bevorderen goed dag/nacht ritme 
 

• Inzetten op optimale zelfredzaamheid door activiteitenschakeling 
 

• Efficiënte (beperkte) thuiszorg inzet 
 

• Leren communiceren op interactieniveau 

 



Strategic social-economic interventions 
Improving Quality of Life 

Thee 

Gereed 

voor 

bed? 

Slapen

? 
Opstaan 

? 

TV 

kijken? 

Eten? 

Avond 

Namiddag 

Eten 
bereiden 

? 

Opstart 

thuis? 

Nacht 

Vroege ochtend 

Taxibus 

16.00 uur 

23.00 uur 

Wassen? 

Ontbijten
? 

08.00 uur 

Klaar 
voor 

vertrek ? 

Taxibus 10.00 uur 

Koffie 

Activiteit 

impuls 
lunch 

Activiteit 

Rust of 
activiteit 

Activiteit 
impuls 

7 uren 

17 uren! 

Het werkt pas echt 

als de ketting af is.. 



Strategic social-economic interventions 
Improving Quality of Life 

Resultaten 

 
• Mensen besteden hun dag tevreden 

• Actief, bewegend, tot de laatste levensdagen 

• Veel minder hulpbehoevend: zelf eten, kleden, dagelijkse dingen doen 

• Geen wegloopgedrag (‘thuis voelen’); geen gesloten afdelingen 

• Meer weerstand; minder bijkomende ziekte 

• Sterke vermindering van incontinentie 

• Verdwijnen van agressie in het gedrag 

• Sterk verminderde behoefte aan medicijnen 

 

 

 

Mersch, Luxemburg: de ‘Mooie Kamer’ 



Strategic social-economic interventions 
Improving Quality of Life 

Resultaten 

concreet 

en  

zichtbaar 

als alles 

klopt.. 

 



Strategic social-economic interventions 
Improving Quality of Life 

Formele certificering 

 
• Zorgboerderij Giersbergen eerste zorginstelling in Nederland  

     met consequent Böhm concept 

 

• Opleiding en certificering van alle medewerkers én vrijwilligers 

     inclusief thuis advies/begeleiding 

 

• Ruimte voor ‘eigen’ variant binnen het totaalconcept 

 

• Ondersteuning door Nederlandse vertegenwoordiging  

 

• Certificering met regelmatige audits vanaf november 2015 

 

• Toegang tot alle verbetermodules van alle aangesloten 

     instellingen in Europa. 

 

 

 



Strategic social-economic interventions 
Improving Quality of Life 

Kosten efficiënt 

 

1. Binnen de eigen zorgorganisatie: 

 Zelfstandige/verantwoordelijke positie van medewerkers; 

 in teamverband bekend met individuele behandelplannen. 

 Aanzienlijke beperking managementtaken 

 

2. Voor financiers thuiszorg (gemeenten): 

 Zelfstandigheid/zelfredzaamheid thuis neemt toe; 

 -Minder incontinentie en passiviteit 

 -Minder inzet professionele thuiszorg noodzakelijk 

 -Minder belasting mantelzorger/respijtzorger 

 

3. Voor zorgverzekering 

 Gezondheid neemt toe; 

 -Minder medicatie 

 -Minder medische behandeling 

 

 

 


