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PROBLEEMGEDRAG …
Niet bij ons !

Wolkgrafiek afkomstig uit: Jost BC, Grossberg GT. J Am Geriatr Soc, 1996; 
44: 1078-1081. 



REVIEWS BEHANDELING VVT
(Verenso, richtlijn probleemgedrag versie 3 onder constructie)

• Gedragsinterventies vóór psychofarmaca

• Gedragsinterventies iha klein positieve/geen resultaten

• Maar geen negatieve bijwerkingen

• Géén consistent superieure interventies / 
benaderwijzen

• Maatwerk is superieur, met FA (therapie/gedragsmod., 
dagbesteding)

• Werkt tweezijdig: minder probleemgedrag-> minder 
stress omgeving. FA werkt ook voor (mantel)zorgers!

• INTERdisciplinair

• Altijd evalueren (ps: achilleshiel = verificatie)
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MAATWERK: ENKELE KERNEN

1. Óók en vooral contact in positieve tijden (kwaliteit van leven)

2. Beeldvorming inter disciplinair

3. Vereenvoudigen 

4. Doen wat je afspreekt (evaluatie overschat)

5. Praktijktoetsen

6. De groep: anders dan de som der individuen!



1 Contact is als water
besproeit u de planten of het onkruid?

A. Afhankelijk (gedrag)

B. Ongewenst gedrag

C. Gewenst gedrag

D. Geen actie / initiatief, kalm

( Baltes)
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‘ECOLOGIE’ VAN CONTACT IN ZORGINSTELLINGEN

WERKRITME vs INDIVIDUELE AANDACHT

BEHOEFTE AAN CONTACT

Het kán anders!  (Geelen en van Dongen, Eenvoud loont. Hoe een team kan 

ontsnappen aan de afdelingsroutine (1998). Denkbeeld, Tijdschrift voor 

Psychogeriatrie, 5 (10), 24-26).



Het venijn zit in het kleine
Hoe neem ik plaats in tijdens bezoek?

• Er tegenover? Ernaast? Opzij? 

• Met meerderen: zowel links als 
rechts?

• Midden in zaal?

• Variëren? 

• Pauzeren?
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Uitnodigend effect van 
deurklink….
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OMGEVING 

• Wat doen?

• Blokkade zicht (plant, 
gordijn)

• Verschuiven personen

• Rust/privacy
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• Frontale cortex

• Cortex

• Limbisch systeem

• Middenhersenen

• Hersenstam



HERSENLAAG & BEINVLOEDING
Dementie: van hersenlagen tot omgangsvragen(Geelen & van Dam, 2016)

• Socratisch motiveren

• Rationeel Emotieve Theorie

• Realiteits Oriëntatie

• Reminiscentie

• Belevingsgericht begeleiden 

• Operant leren

• Model-leren

• Muziek agogie

• Sensorische Integratie / Stimulus 
discriminatie

• Haptonomie

• Klassiek conditioneren

• Primaire activering

• PDL / Comfortzorg

• Licht  / warmte /  12



WAT ZIET U ER LEUK UIT!
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Individueel aanleren, automatiseren, pas dan 
kun je onder druk presteren



afspraken: less = more



4 HET AFGESPROKENE DOEN: suggesties

• Wat kan even minder? Ruimte kweken, extra inzet personeel

• Afspraken: less = more, structuur in richtlijnen

• Model-leren (evt gespecialiseerd gedragsvpk, SPH, casemanager)

• Duozorg, beeldcoaching, vluchtprotocol, afvinklijsten

• Contactverzorgende (of2)

• Afdeling: verantwoordelijke dienst benutten, 1 per dd.
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5 PRAKTIJKTOETS: onderzoek op zijn russisch



DE GROEP:3 + 4 = 7



Crisisontwikkelingsmodel 
groepscom

FASE GROEPS-

GEDRAG

BEGELEIDING

O
Niets loos

Xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

1
Voorsignalen 

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

2
Dreigend escaleren

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

3
Escalatie

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

4
Herstel evenwicht

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

5
Niets (meer) loos

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
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Voorbeeld 1: kleinschalige PG woongroep

-Geen werkoverleg in groep

-Gratis aandacht telt dubbel

-Eten en drinken als afleiding

-Zelf nabij, bewoners op meer afstand

-Regie nemen, toneelstukje

-Hoe om te gaan met ‘vragen naar huis’: ELSA, iets te eten, activiteit, 
opvang elders, Rieu en  continue ontfermen.



Voorbeeld 2: Gerontopsychiatrische doelgroep

• Zoek clienten op

• Alert vóór maaltijden

• Nog meer ‘wie niet bij wie’

• Afstandbediening bij begeleider / navraag

• ……



Micro niveau interventies
• Er-zijn: preventieve aanwezigheid, actief voorstellen nieuwe dienst

• Logboek methode / hiernumaals / herinnering ophalen over groep

• Veelzijdig partijdig zijn 

• Niet ‘Ja maar, …’ eventueel wel met ‘Ja (samenvatting), én ……’ 

• Warm hart ‘Dit is voor iedereen lastig, …’    ‘Dit heeft niemand verdiend’ 
‘Hopelijk voelt u zich later beter’

• Bij verwijten en onjuiste opmerkingen kalm en ietwat nonchalant of als 
neutrale reporter reageren 

‘Dat is uw mening’, ‘zo kun je er ook naar kijken’

‘U zegt het’

• ‘Hmmmm Tja ja,  dat is me wat he…, verder weet ik er niks over te zeggen..’

• ‘Ik zal hier over nadenken.’

• Bewoner uit groep halen: ‘Ik heb u nodig. Kunt u met mij….’

• Positief herformuleren

• Herinterpreteren gedrag  /  negeren en over iets anders beginnen



Onderzoek, de praktijk, of…..
zegt een beeld meer dan…….



Sneeuwwitje  (dagelijks begeleiden)

Eigen leed simpel benoemen –
daarbij laten

De draad oppakken, poetsen, 
schoonmaken (niet rondjagen!)

Prikt illusie van vraaggericht werken 
door (reinheid +  plezier)

Plezier bij activiteit uitstralen

Als eerste schaap over de dam is…

Persoonlijke goedkeuring, licht 
verontwaardigd verwijt (dwerg kan 
het snel goedmaken)
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OFWEL: DOE ALS SNEEUWWITJE



… en vele andere beelden geven
lessen voor zorgverleners    (+ anderen)


