
Spreken over
vergeten

I, Sttprek behoeften
entie-

Dat het behngrijkis
mensen met dementie bij zorg en
ondersteuning te betrekken en reke-
ning te houden met hun wensen,
wordt steeds meer erkend. Maar
omdat dementie een voortschrijdend
proces is, dient men daar dan wel in
een vroegtijdig stadium mee te
beginnen. En daarbij ook aI na te
denken over de toekomst. Het
boe\ie 'Spreken over vergeten' is
een laagdrempelig hulpmiddel om dit
proces op gang te brengen.

Jn de regio Noord-Holland Noord

I merkten hulpverleners dat een deel
I-van hun cliënten met dementie graag

in een eerder stadium wilde nadenken
over wat zii in de toekomst zouden wil-
len en waar dan hun zorgbehoeften zou-
den liggen. En bij een ander deel van hun
cliënten zouden hulpverleners juist zelf
dat nadenken over \Mensen en behoeften
willen stimuleren.Zlj gaven te kennen
een hulpmiddel te missen waarmee zij
mensen met dementie op dit punt kon-
den helpen. Hieruit ontstond het idee om
een werkboe$e te ontwikkelen dat als
een'wensen- en waardenhulp' zou kun-
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nen fungeren. Zo'n werkboe(e zou
tevens kunnen bijdragen aan de elemen-
ten van proactieve zorgplanning:
A) een cliënt kennen als persoon,

weten wat iemands wensen zijn op
het gebied van zorg en welke per-
soonlijke doelen men zich stelt;

B) op basis daarvan een cliënt passend
informeren over wat zijn of haar
ziekte inhoudt en welke mogelijkhe-
den er zijn op het punt van zorg,
ondersteuning en behandeling.

NAAR EIGEN INZICHT
Het resultaat, de publicatie Spreken oaer
uqrgetqn, is een praktisch en zeer toe-
gankelijk werkboekje dat mensen met
dementie zelf kunnen gebruiken. Het is
bedoeld als hulpmiddel om hen in een

oyer wensen en
metdem

vanmensen

woeg stadium van de ziekte te laten
nadenken over hun persoonlilke 'wensen

en behoeften en om deze te bespreken
met naasten en/of hulpverleners. Hierb[i
kan het gaan om wensen over zorg,
ondersteuning en behandeling en over
de inrichting van het dagelijks leven met
dementie. En dat niet alleen in het
heden, maar ook in de toekomst als
iemands omstandigheden sterk veran-
derd kurmen z[jn. Door hier woeg in het
ziekteproces mee te starten is het voor
mensen met dementie nog mogelijk hier-
over actiefmee te denken en hun opvat-
tingen met anderen te delen. Denk bij-
voorbeeld aan keuzes over wel of niet op
de kleinkinderen blijven passen, wel of
niet gereanimeerd willen worden of
euthanasie bij ondraaglijk lljden.

Dit nansluiten bij mensen met
dementie en hun omgeving is ook

terug te vinden in de manier waarop
het boekje is gemoakt



Spreken ouer uergeten begint met een

uitleg over hoe het boekje gebruikt kan
worden. Het bestaat uit drie delen. Het
eerste deel gaat in op het levensver-
haal, het tweede behandelt wensen met
betrekking tot belangrijke naasten,
woonomgeving, manier van leven enzo-
voort. In het derde deel komen beslis-
singen over bijvoorbeeld vertegen-
woordiging of medische handelingen
aan de orde. De verschillende onderde-
len kunnen gebruikt worden als
gespreksleidraad, maar ook om er
daadwerkelijk wensen in op te schrij-
ven. Mensen met dementie kunnen het
boekje naar eigen inzicht gebruiken.

EISENVAN DETIJD
Het boekje sluit aan bij de eisen van
deze tijd waarin mensen met dementie
zo lang mogelijk zelf de regie willen
voeren over hun leven en waarbij er
vooral ook aandacht is voor wat zij
ondanks hun aandoening nog wél kun-
nen. Dit aansluiten bij mensen met
dementie en hun omgeving is ook terug
te vinden in de manier waarop het
boekje is gemaakt. Zo zíjn al in de eer-

ste opzet ideeën van mensen met
dementie, naasten en hulpverleners
verwerkt die aÍkomstig waren uit een

klankbordgroep en uit groepsinter-
views. Vervolgens is de eerste versie
getest met vijf personen met dementie,
hun directe naaste en hun ca.semana-
ger. De hieruit voortvloeiende tweede
versie is door casemanagers en wijk-
verpleegkundigen van vier zorgorgani-
saties binnen het dementienetwerk

Noord-Holland Noord onder honderd
mensen met dementie verspreid. Ten

slotte hebben we bruikbaarheid en

meerwaarde van deze versie geëvalu-

eerd door middel van tien duo-inter-
views met mensen met dementie en
hun directe naaste die het boekje daad-
werkelijk hadden gebruikt, twee inter-
views met alleen een naaste en dertien
gesprekken met hulpverleners die het
boekje hadden uitgereikt.
Uit deze interviews kwamen een aantal
ervaringen naar voren met betrekking
tot de bruikbaarheid van Spreken oaer
uergeteni
c Het i,s aan be\ang het boekje uroeg i,n

het zi,ekteproces aan te bíeden. Yer-
schillende geïnterviewden tekenden
hierbij aan dat wel rekening gehou-

den moet worden met persoonlijke
omstandigheden, zoals acceptatie
van de diagnose.
. O'ftI het succesuol te hunnen
gebruiken ís begeleid,ing nod,ig.

Hulpverleners lieten weten dat suc-
cesvol gebruik van het boekje staat
of valt met goede begeleiding. Deze

kan zowel door een hulpverlener als
door een naaste worden geboden. De

mate van begeleiding en de manier
waarop deze werd aangeboden ver-
schilden nogal. Sommige naasten sti-
muleerden hun familielid met demen-
tie alleen om het boekje erbii te
pakken, anderen bespraken het met
de persoon met dementie en r,rrlden
het boekie samen in.
. Het boekje wordt als ui,tnod,í-
gend en toegankeli,jk erDaren.

'Gevoelsmatig komt dit sympathiek
over. Ik vind het een prettig boekje,'
aldus iemand met dementie.

. De btaihbaarlLeíd, hangt sayrlen met
de mogeliikheden uan mensen rnet
dementi,e. Hulpverleners vonden het
boekje uitnodigend en toegankelijk
en dachten dat het voor het meren-
deel van de thuiswonende mensen
met dementie geschikt zou kunnen
zijn. Wel werd erop ge\ryezen dat het
voor personen met een lagere soci-
aal-economische status wellicht nog
te abstract \Mas en dat mensen hoofd-
en bijzaken voldoende moesten kun-
nen onderscheiden. Een hulpverle-
ner: 'Ik had dit van tevoren niet
verwacht, maar ik heb nu twee cliën-
ten bij wie je toch merkt dat mensen
met dementie het soms wat moeilij-
ker vinden om de hoofd- van de bijza-
ken te onderscheiden.'
. De bereidheid om ínformatie
te delen en ouer de toekonxst na, te

d,enken uerschilt uan persoon tot per-

soozz. Niet iedere persoon met demen-
tie wilde dergelijke persoonlijke infor-
matie in dezelfde mate met anderen
delen; wel spraken de meeste mensen
met dementie over de inhoud van het
boe$e met mensen die dicht bij hen
stonden. Ook vonden sommigen het
niet nuttig om over de toekomst te
spreken of gingen zij dit uit de weg )
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3. MIJN MANIER VAN LEVEN

Wanneer anderen in uw boekje lezen wat uw manier van leven is,

dan kunnen ze hier rekening mee houden.

Wat is uw kUk op het leven? Wat is belangrijk in uw leven?

Wat maakt uw leven de moeite waard?
o

Welke van onderstaande zaken vindt u het belangrijkste in uw leven (kruis deze aan)?

fl familie : I vrienden , I zelfontplooiing/leren i

n zorgen voor anderen i n (vrijwilligers)werk : I gezondheid 
:

tr r:l::l/:ri:iytlil:i! :tr PPy:, in ::i::: :

pen om mensen met dementie te laten
nadenken over hun wensen en behoef-
ten. Het kan een dufiie in de rug zijn
om het gesprek met partner, familie of
professionals op gang te brengen en
dit helpt naasten en hulpverleners om
de persoon met dementie beter te
leren kennen. Om het boe\ie optimaal
te benutten dient het op maat te wor-
den aangeboden, d.w.z. rekening hou-
dend met verschillende factoren die
het gebruik kunnen beurvloeden. De
meerwaarde is het grootst wanneer
iemand de diagnose heeft geaccep-

teerd, voldoende mogelijkheden heeft
om na te denken over de toekomst -
en ook bereid is om dit te doen - en
informatie over wensen en behoeften
met anderen wil delen. Ook voldoende
steun bii het gebruik van het boe$e
vanuit het sociale netwerk lfikt de
meerwaarde te bevorderen. I

TEKST PAUL-JEROEN VERKADE EN CAROLA DÓPP

BEELD BI LDERSTOECKCH EN/ADOBESTOCK

Paul-Jeroen Verkade is regiomanager en case-

manager dementie bij Geriant. Hij was namens

het Netwerk dementie Noord-Holland Noord

projectleider van Spreken over Vergeten. Meer

i nformatie: www.sprekenoververgeten.nl.

Carola Dópp is onderzoeker bij het Nivel. Zij

deed het evaluatieonderzoek van dit project.

omdat z[i angst hadden voor wat
komen ging. Soms vond men het
boe\ie ook wel confronterend. 'Het is
confronterend, dat bliif ik altljd zeg-
gen, wantje praat over het einde van
je leven,' aldus iemand met dementie.
Een ander: 'Ik denk ook aan mijn
vrouw en wat er is gebeurd, al die
jaren dat wij sarnen ziln. Ik ben bang
voor de toekomst, dat heb ik altffd
gehad. En met de informatie die ik al
over de toekomst heb, ben ik niet zo
blij.'Anderen vonden het echter juist
heel prettig om over de toekomst te
kururen praten.

MEERWAARDE
Als meerwaarde van Sprehsn ouer uer-
getenwetd onder meer genoemd dat
het boe\ie mensen helpt om na te den-
ken over de toekomst en dat het hulp-
verleners en nausten ondersteunt om
hierover een gesprek te voeren. 'Ik zie
het echt als een vehikel om allerlei
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problemen of wagen een handvat te
geven. Een middel om dingen
bespreekbaar te maken of om mensen
met dementie regie te laten houden of
het gevoel te geven dat zij regie hou-
den,'aldus een hulpverlener. Ook
kwam naar voren dat het boe\le helpt
de persoon met dementie beter te
leren kennen. Een naaste: 'Nou, ik ben
ook weer achter dingen gekomen die
ik nog nooit gehoord had... Ja, dat was
wel heel grappig.' Hulpverleners zeiden
dat het feit dat zii door het gebruik van
het boe$e de persoon met dementie
beter leerden kennen, uiteindelijk tijd
scheelde. Een aantal van hen vond dan
ook dat Spreken oaer aergeten onder
deel moest worden van het zorgproces.
Sommige hulpverleners zagen wel
praktische problemen om er zelf mee
aan de slag te gaan: 'Dat zie ik mezelf
niet doen, quatijd. Da's wel flauw,
maar het is de realiteit.'
Samenvattend: het boe\ie lijkt te hel-


