
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderen met een zorgvraag – informatie voor vrijwilligers 

 

Om je te helpen je werk goed te kunnen doen is het prettig om enige informatie te 

hebben over de ziektebeelden van bewoners. We benoemen ze op alfabetische volgorde. 

Ook geven we je handvatten mee die je wellicht van pas komen. 

 

Afasie 

Afasie is een taalstoornis die zich uitstrekt over de gebieden: spreken, taalbegrip, lezen 

en schrijven. Afasie is meestal het gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (beroerte, 

hersentumor, ontsteking e.d.). Het uit zich bij iedereen anders. De soort en ernst van de 

afasie hangt af van de plaats en ernst van de hersenbeschadiging. 

 

Zie ook: 

www.afasie.nl  

www.hersenstichting.nl 

 

Afasie omgangstips: 

 Wees geduldig. 

 Zorg voor een rustige omgeving. Geluiden van een radio of televisie of ander 

achtergrondlawaai zijn storend. 

 Maak eerst oogcontact, en neem de tijd voor een gesprek.  

 Spreek zoveel mogelijk in korte eenvoudige zinnen en benadruk de belangrijkste 

woorden uit de zin. 

 Maak eventueel een eenvoudige tekening.  

 Stimuleer iemand met afasie te praten met handen en voeten. 

 

 

 

https://www.hersenstichting.nl/publicaties/273
http://www.afasie.nl/
http://www.hersenstichting.nl/
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Beroerte of CVA 

Beroerte wordt ook wel CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Bij een beroerte gaat 

er iets mis met de bloedcirculatie in de hersenen. Een beroerte kan een hersenbloeding 

of een herseninfarct betreffen.  

 

Zie ook: 

www.hersenstichting.nl 

www.hartstichting.nl 

 

Beroerte omgangstips: 

 Doseer, geef informatie stap voor stap en voer handelingen stap voor stap uit 

 Geef veel feedback, vooral positief zodat de persoon zich veilig voelt. 

 Gebruik oude ervaringen bij het aanleren van nieuwe ervaringen. 

 Stimuleer de persoon om mee te doen aan activiteiten. 

 

 

 

Dementie  

Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk 

maakt van de zorg van anderen. Maar liefst één op de vijf mensen krijgt een vorm van 

dementie. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Meest voorkomende 

vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. 

 

Bewoners met dementie wonen bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht op een PG afdeling, dit 

staat voor psychogeriatrische (zorg voor ouderen mensen met geestelijke beperkingen). 

 

Zie ook: 

www.alzheimer-nederland.nl 

 

Dementie omgangstips 1: 

Een kleine greep: 

 Spreek rustig en vriendelijk 

 Maak oogcontact 

 Blijf rustig, neem de tijd 

 Ga mee in verhaal en gevoelens 

 Geluk zit in kleine dingen 

 Zorg ervoor dat het gezellig is 

 

Dementie omgangstips 2: 

Vergevorderde dementie – via zintuigelijke benadering contact maken: 

Wel doen: 

 Strelen (gevoel) 

 Eau de cologne op een zakdoek (reuk) 

http://www.hersenstichting.nl/
http://www.hartstichting.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/
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 Het draaien van zachte muziek (gehoor)  

 Het kijken naar een lavalamp (zien) 

 Eten en drinken (smaak)  

 

Dementie omgangstips 3: 

Niet doen: 

 Probeer niet te veel te corrigeren of tegen te spreken. Zo leg je de nadruk op wat 

iemand met dementie niet meer weet of kan. 

 Praat niet te hard en ook niet te snel. Ga ook zeker niet fluisteren. Zorg dat je rustig 

praat en goed te verstaan bent. 

 Gedraag je niet vrolijker dan je je voelt. Iemand met dementie merkt meteen dat je 

niet echt vrolijk bent. 

 Vraag niet teveel van iemand met dementie. Laat hem of haar bijvoorbeeld niet de 

namen van de kleinkinderen opnoemen. Bekijk wat er nog lukt en wat niet meer. 

 

 

 

Diabetes 

Diabetes heet ook wel suikerziekte. De officiële naam is diabetes mellitus. Bij diabetes 

mellitus kan het lichaam de bloedsuikerspiegel niet meer goed op peil houden. Normaal 

regelt het lichaam de bloedsuikerspiegel heel precies, met het hormoon insuline. Mensen 

met diabetes maken zelf geen insuline meer aan, of hun lichaam reageert niet meer op 

de insuline. Dat hangt af van de soort diabetes. 

 

Zie ook: 

www.diabetesfonds.nl 

 

Diabetes omgangstips: 

 Stimuleer beweging, het liefst buiten 

 Vermijd stress 

 

 

 

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)  

Hersenletsel ontstaan na de geboorte, kan door diverse oorzaken optreden: door een 

beroerte, een hersenbloeding, een herseninfarct, een hersentumor, een 

hersenbeschadiging door ongeluk/val of voorwerp tegen het hoofd. 

 

Zie ook: 

www.nah.nl  

www.hersenstichting.nl  

 

 

http://www.diabetesfonds.nl/artikel/suikerziekte
http://www.diabetesfonds.nl/artikel/wat-diabetes#Bloedsuiker
http://www.diabetesfonds.nl/artikel/wat-diabetes#insuline
http://www.diabetesfonds.nl/overzicht/soorten-diabetes
http://www.diabetesfonds.nl/
http://www.nah.nl/
http://www.hersenstichting.nl/
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NAH omgangstips: 

 Help ordenen 

 Verdeel in kleine stapjes 

 Gebruik heldere taal 

 Toets of je begrepen wordt 

 

 

 

Psychiatrische ouderenzorg  

Veel bewoners kampen met zowel lichamelijke problemen als psychosociale problemen 

(gevoelens en gedachten) en/of psychiatrische problemen (achteruitgang geheugen). 

 

Omgaan met mensen met psychiatrische problematiek is per bewoner verschillend. Naast 

verzorging en verpleging is individuele begeleiding en structuur in een veilige 

woonomgeving van belang voor deze cliënten. Zorgprofessionals kunnen je met raad en 

daad terzijde staan, als je even niet weet hoe je iemand kunt benaderen.  

 

 

 

Onbegrepen gedrag 

Probleemgedrag kun je vergelijken met koorts. Het is een manier om aan te geven dat er 

sprake is van een ander probleem. Probleemgedrag is soms voor de cliënt de enige 

manier om zich te uiten. Net als bij koorts moet je verder zoeken: waar komt dit gedrag 

vandaan? Wat is er aan de hand? Een cliënt kan pijn hebben, maar niet in staat zijn dat 

aan te geven. Of een cliënt verveelt zich enorm zonder dat iemand dat doorheeft. Er kan 

ook sprake zijn van een psychiatrische stoornis, enzovoort. De aanpak van 

probleemgedrag moet dus gericht zijn op het onderliggende probleem en dat verschilt 

per cliënt. Probleemgedrag wordt vrijwel altijd veroorzaakt door meerdere factoren. 

 

 

 

Revalidatie ouderen 

Revalidatie is een medische term die herstel betekent, of letterlijk weer valide worden na 

een ongeval of medische ingreep zoals een operatie. Revalidatiegeneeskunde richt zich 

op het voorkomen, terugbrengen en genezen van lichamelijk letsel of een 

functiebeperking.  

 

Zie ook: 

www.revalidatie.nl 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ongeval
https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_(medisch)
http://www.revalidatie.nl/
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Algemene omgangstips 

Benader mensen rustig, zoek eerst oogcontact voordat je iets vraagt.  

 Kijk goed naar de houding/ gezichtsuitdrukking en houd er rekening mee dat het 

tempo van communiceren lager ligt dan je gewend bent. 

 Mensen vinden een vast dagritme vaak plezierig. Het biedt hen houvast. Denk hierbij 

aan opstaan, koffiedrinken, maaltijden en slapen. Probeer dit samen af te stemmen.  

 

 

 

 

Eten en drinken; slikproblemen 

Een aantal bewoners hebben problemen met slikken. Je mag als vrijwilliger uitsluitend 

bewoners die géén slikproblemen hebben eten en drinken geven, mits je de workshop 

‘Slik/Verslik voor vrijwilligers’ gevolgd hebt. Goede samenwerking en overleg met de 

zorgmedewerkers is hierbij een voorwaarde. Voor de workshop kun je je   opgeven bij je 

contactpersoon. Zodra we genoeg deelnemers hebben per locatie organiseren wij een 

workshop. 

 

 

 

Verminderd zicht (visus), omgangstips 

Veel bewoners hebben te maken met beperkingen aan visus (zien). Het gevoel van 

welzijn kunnen we voor hen bevorderen door te zorgen voor:  

 Voldoende (dag)licht. Vaak is dat meer licht dan wijzelf nodig hebben maar moet niet 

te fel zijn. Licht heeft ook invloed op stemming. Gebruikt de bewoner hulpmiddelen 

als een bril of loep? Zorg dat deze binnen handbereik zijn.  

 Kleurcontrasten zijn belangrijk. Zet bijvoorbeeld geen wit bord op een wit tafelkleed. 

Contrasterende decoratierand op bord bevordert de waarneming en herkenning.  

 

 

 

Verminderd gehoor (auditief), omgangstips 

Veel bewoners hebben te maken met een verminderd gehoor. Het gevoel van welzijn 

kunnen we voor hen bevorderen door te zorgen voor: 

 Check of bewoner bij het gebruik van hoortoestellen deze ook ‘in’ heeft. En of deze 

functioneert (batterij). 

 Vraag aandacht van bewoner door oogcontact te maken of voorzichtige aanraking. 

 Zorg dat de bewoner je kan horen; spreek duidelijk (niet perse hard) en gericht op de 

cliënt. 

 Zorg voor weinig afleidende geluiden (TV, radio, slaande deuren, karren, andere 

pratenden). 

 Laat niet teveel geluiden achter de bewoner plaatsvinden; geeft gevoel van 

onveiligheid. 


