
 
Bijleren met 
dementie 
Mensen met dementie gaan alleen 
nog maar achteruit en je moet ze 
overal bij helpen, denken veel mensen. 
Maar niets is minder waar: ook 
dementerenden kunnen nieuwe dingen 
leren die hen niet alleen in staat 
stellen langer zelfstandig te blijven, 
maar die ook de kwaliteit van hun leven 
fors doen toenemen. 
Dat is de rode draad in het onlangs 
verschenen boek ‘(Op)nieuw geleerd, 
oud gedaan’. Het is het tweede deel 
in de reeks ‘Moderne Dementiezorg’ 
en is bedoeld voor familie en professionele 
verzorgers van dementerenden 
en legt in de eerste helft uit wat 
er in de hersenen gebeurt bij dementie 
en hoe het kan dat mensen met 
dementie nog kunnen leren. 
De tweede helft van het boek is gewijd 
aan verhalen uit de praktijk. 
Vooral daarin wordt duidelijk dat 
mensen met dementie nog wel degelijk 
een lerend vermogen hebben. 
Zorgverleners en mantelzorgers vertellen 
hoe ze de zelfredzaamheid van 
hun cliënt of ouder probeerden te 
vergroten. Zo is er het verhaal van 
een dochter wier moeder om de haverklap 
belde om te vragen welke 
dag het ook al weer was. Uiteindelijk 
kreeg moeder een datumklok die 
vanaf de belplek goed zichtbaar was. 
Dochter liet moeder nu zelf zeggen 
welke datum en dag het was. Na verloop 
van tijd nam het aantal telefoontjes 
af. 
Ouderen met dementie kan ongewenst 
gedrag ook weer afgeleerd 
worden. Zo ging een verpleeghuis 
heel creatief te werk met een man 
met gevorderde dementie die zichzelf 
niet meer kon wassen en kleden. 
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Hij verzette zich elke ochtend agressief 
tegen de hulp die hij kreeg. Op 
een dag kwam een verzorgster met 
haar vijf weken oude baby op de afdeling 
en liet haar kind aan de bewoners 
zien. De man begon ineens 
breeduit te lachen. Dat zette een verzorgende 
aan het denken. Zij liet een 
foto van een blozende baby op groot 
formaat afdrukken op het plastic 
schort dat zij droeg als zij de man 
verzorgde. Ze hadden geen kind 
meer aan hem. Hij lachte voortdurend 
en liet zich gewillig verzorgen. 
En zo worden er nog talloze ervaringsverhalen 
verteld, die inspirerend 
zijn voor familieleden en professionele 
verzorgers van mensen 
met dementie. Er verschijnen met regelmaat 
boeken over dementie, maar 
dit boek springt er uit. In heldere, 
wetenschappelijk onderbouwde stijl 
neemt het de lezer mee in de wondere 
wereld van mensen met dementie. 
En het heerlijke is de positieve toon: 
er kan nog zoveel, ook als je dementerend 
bent. 
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