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Het is voor ons duidelijk geworden dat je het 
proces van dementeren, hoe naar dit ook kan 
zijn, op geen enkele manier zinloos kunt 
noemen.

Marko van Gerven

Onaffe zaken waar mensen tijdens hun leven 
niet aan toe kwamen, kunnen (bij 
dementerenden) onverwacht naar buiten 
komen. Dementeren lijkt als zodanig een groot 
‘afrondend’ verwerkingsproces.

Marko van Gerven



Als mijn vader niet dement geworden zou zijn, 
zouden wij nooit de weg naar elkaar gevonden 
hebben.

Ik maak mij zorgen over het feit dat dementie 
gezien wordt als een geestelijke dood, waardoor 
de dementerende zijn situatie als een 
‘uitzichtloos psychisch lijden’ ziet. 

Jan Pieter van der Steen



• Ik ben net een loslopende hond

• Ik ben mijn ik helemaal kwijt

• Mijn hart kan het niet bijhouden

• Iemand die langzaam verdwijnt

• Verdwaald in het geheugenpaleis

• Een vlucht in het vergeten

Uitspraken van dementerenden:





Twee verschillende benaderingswijzen:

• ROT – Realiteits Oriëntatie Training

• Validerende benadering



- Het bedreigde ik

- Het verdwaalde ik   

- Het verborgen ik

- Het verzonken ik

De vier stadia van dementie



Het bedreigde ik:

Zieke beseft dat er problemen zijn

Trekt zich sociaal terug

 Is gespannen en voelt zich Bedreigd

Bij de realiteit houden!

Niet corrigeren



Het verdwaalde ik:

Woorden kwijt/verkeerd

Leeftijd vergeten

Geen klok kijken

Geen tijdsbesef

Lopen doelloos heen en weer



Het verborgen ik:

Leven in eigen wereld

Maken steeds dezelfde beweging 

Aanraken: vaak fijn

 Incontinent



Het verzonken ik:

Zieke ligt op bed

Praat niet meer

Reageert alleen nog op eten/aanraken



• Gemiddelde leeftijd: 79 jaar

• 71% vrouw

• 65% thuis

• 17% verzorgingshuis

• 18% verpleeghuis

Feiten:



• Alzheimer (60 à 70%

• Vasculaire dementie (20%)

• Lewy Body dementie (15%)

De drie belangrijkste vormen van dementie:



- Geheugenproblemen

- Woordvindingsproblemen

- Geen herkenning van geliefden

- Kledingsapraxie

- Decorumverlies

- Oriëntatieverlies

De kenmerken van Alzheimer:



• Fysiek lichaam

• Etherisch lichaam

• Astraal lichaam

• De geest of het Ik

Samenstelling van de mens:



Bij een dood mens zien we het 

FYSIEKE LICHAAM.

Bij een slapende mens zien we het fysieke lichaam

en zijn ETHERLICHAAM. Dit houdt het fysieke 
lichaam in leven en geeft het zijn vorm.  Pas op: we zeggen 
etherLICHAAM maar we stellen ons niets stoffelijks voor. 

Een mens die wakker is heeft ook een actief 

ASTRAAL LICHAAM.
Dat maakt hem bewust van wat hij lichamelijk voelt, 
bijvoorbeeld honger. (Dieren hebben het dus ook. Als het 
verdwijnt, bijvoorbeeld tijdens de slaap, verliezen we ons 
bewustzijn. )

Nauw verbonden met het astraal lichaam is het 

IK of de GEEST, het bewustzijn dat de mens 
onderscheidt van de dieren. Het geeft hiermee sturing aan 
zijn driften.



Fysiek lichaam:

Plaques
Kluwens
Hersenweefsel sterft

Etherisch lichaam: 

Kortetermijngeheugen
Langetermijngeheugen



Het Nonnenonderzoek:

 1987

 678 nonnen

Tussen 75 en 106 jaar

Congregatie van de Notre Dame



Bij Alzheimer zijn er 4 stadia van aantasting 
van de hersens

30% van de nonnen in dit stadium hadden 
desondanks geen Alzheimer gekregen



Zuster Helen:

Ik werd geboren in Wisconsin op 24 mei 1913 
en ik werd gedoopt in St. James Church

Zuster Emma:

Ongeveer een half uur voor middernacht, 
tussen 28 en 29 februari in het jaar 1912, 
begon ik met leven en sterven. 
Ik was het derde kind van mijn moeder, wier 
meisjesnaam Hofman is, en van mijn vader, 
Otto Schmitt…

Beperkt denken en creatief denken:



• Gewaarwordingsziel

• Verstandsziel

• Bewustzijnsziel

De drie aspecten van onze ziel:



1.Dementerenden krijgen alles mee.

2.Blijf mét hen praten, niet over hen.

3.Oefen elke dag in het begrijpen van 
hun taal.

4.Liefde is het sterkste wapen.

5.Dementerenden zijn onze 
leermeesters.

Conclusies:



1. Warm licht

2. Geen spiegels

3. Besef: dementerenden communiceren met 
gestorvenen en engelen

4. Korte zinnen (maar niet kinderachtig)

5. Let op hun trauma’s

6. Soms horen ze niets, soms alles

7. Gebruik veel kleuren

8. Besef: dementie is een zinvolle fase!

Tips voor de omgang:



Geiger:

Omdat mijn vader niet meer over de brug naar 
mijn wereld kan komen, moet ik naar de 
overkant naar hem toegaan.

Verzorgster: 

Mensen met dementie zitten in hun eigen 
bubbel en het is de kunst daarin te komen.







Maria van Zutphen

Tijdens deze ogenschijnlijke periode van 
aftakeling kan de mens op spiritueel niveau 
rijpen. 

Onafgemaakte zaken kunnen ook dan nog 
geheeld worden. 

Want op het spirituele bewustzijnsniveau 
gebeurt er nog zoveel, juist gedurende het 
dementeringsproces.


