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2 Seksualiteit en dementie 
 Over de invloed van dementie op seksualiteit 

en de seksuele relatie lees je niet zoveel. En 
seksueel getinte gedragingen van bewoners in 
het verpleeghuis worden snel afgedaan als ‘pro-
bleemgedrag’. Seksualiteit bij dementie is een 
wat beladen onderwerp dat professionals in de 
zorg voor lastige dilemma’s kan plaatsen. Een 
minithema over de ingewikkelde werkelijkheid 
tussen ‘ontremd gedrag’ en ‘verlangen naar 
intimiteit’.

12 Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis
 Kwetsbare ouderen krijgen bij opname in het 

ziekenhuis vaak te kampen met complicaties en 
functieverlies. Soms zijn die onherstelbaar en 
kunnen zij na ontslag niet meer terug naar huis. 
In Canada is een ‘oudervriendelijke’ benadering 
ontwikkeld die dergelijke problemen kan ver-
minderen.

16 Big Brother is helping you 
 Technologie zal de zorg gaan verbeteren. Dat 

krijgen we nogal eens te horen tegenwoordig, 
vaak in juichende bewoordingen. Maar er klin-
ken ook sombere stemmen: technologie zal 
vooral onze privacy aantasten, menselijk contact 
in de weg staan… Wat is nu precies de zin en 
de onzin van domotica?

22 Antipsychotica in de ban?!
 Antipsychotica worden veel gebruikt in de psy-

chogeriatrie als middel bij allerhande gedrags-
problemen. Gebleken is echter dat de effecti-
viteit slechts bescheiden is en de hoeveelheid 
bijwerkingen vrij groot. Tijd voor een grondige 
herbezinning.

30 Moed putten uit een zwaar vonnis 
 Informatie die zich rechtstreeks richt tot mensen 

met beginnende dementie is er nog maar heel 
weinig. Het Expertisecentrum Dementie Foton 
in Brugge baande de weg met een bijzondere 
voorlichtingsbrochure.

Inhoud

Een probleem voor wie?

En verder in dit nummer:
9 In zicht  13 Lichamelijke inactiviteit: de rol van pijn en voe-
ding  15 Mantelzorgen: De last  20 Ontbijt in komkommertijd  
25 In de etalage: shake, blix en slix  26 Recensie: Dementie: 
verhalen & goede raad  29 Nieuws van de Vereniging voor 
Psychogeriatrie  32 Doordenker. <

Vorige maand heb ik studenten tijdens 
een college over veroudering de openings-
scène laten zien uit de film Wolke 9. Deze 
film uit 2008 vertelt het liefdesverhaal 
van twee mensen. Niets bijzonders zou je 
zeggen. Op een dag ontmoeten ze elkaar 
en worden op slag verliefd. Geen ingewik-
keld verhaal en het thema van vele films. 
Alleen zijn hier de hoofdpersonen mensen 
op leeftijd. Zij is eind zestig en al veertig 

jaar min of meer gelukkig getrouwd, hij is zesenzeventig en 
alleenstaand. In die openingsscène bedrijven zij na een aar-
zelend begin de liefde met elkaar in de woonkamer van zijn 
appartement. Tijdens deze fraai en ingetogen gefilmde scène 
lette ik op de gezichten van de – gemiddeld twintigjarige – 
studenten. Ik zag gegeneerde gelaatsuitdrukkingen, ingehou-
den gelach, maar ook een enkele vertederde blik. Na afloop 
vroeg ik om reacties. Die varieerden van ‘onsmakelijk’, vaak 
met een verwijzing naar de oude lichamen van de geliefden, 
tot ‘aandoenlijk’. Desgevraagd gaven de studenten grif toe 
dat hun reacties anders zouden zijn als de hoofdpersonen 
veertig jaar jonger waren geweest. Bejaarden hebben geen 
seks…
Van deze misvatting kunnen ouderen veel last hebben, vooral 
als zij sterk afhankelijk zijn van anderen die – veel jonger dan 
zij – met deze denkbeelden zijn behept. Dat is bijvoorbeeld in 
het verpleeghuis nogal eens het geval. Daar worden seksueel 
getinte gedragingen al snel als ‘probleemgedrag’ gezien, 
ook als dat gedrag in de eerste plaats een uitdrukking is van 
een verlangen naar intimiteit. In het minithema Seksualiteit 
en dementie in dit nummer van DENKBEELD schenken we 
aandacht aan deze ‘problematiek’. Problemen? Jazeker, maar 
voor wie? Een goede en terechte vraag die u, lezer, maar 
voor uzelf moet beantwoorden.
De overige artikelen in dit nummer behandelen een grote 
variatie aan onderwerpen, maar hebben met elkaar gemeen 
dat zij uiteindelijk ook allemaal te maken hebben met kwa-
liteit van leven van mensen met dementie. Of het nu gaat 
om het al dan niet voorschrijven van antipsychotica bij ‘pro-
bleemgedrag’, het toepassen van domotica, het adequaat 
herkennen en bestrijden van pijn, of een ‘oudervriendelijke 
benadering’ van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. 
Kortom, een nummer van DENKBEELD dat u, naar ik hoop, 
weer veel inspiratie zal geven bij de uitoefening van uw werk 
of de zorg voor uw naaste.
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