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Mensen met dementie zijn in de eerste plaats
MENSEN



‘Mensen met dementie zijn niet meer leerbaar’



Dementie is een ‘proces’ …

• van veel mogelijkheden en weinig beperkingen

• naar minder mogelijkheden en veel beperkingen

• Er blijven altijd mogelijkheden!



Geheugen

• Indrukken

• Afdrukken

• Uitdrukken
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Geheugenachteruitgang is een ‘proces’ …

• van veel mogelijkheden en weinig beperkingen

• naar minder mogelijkheden en veel beperkingen

• Er blijven altijd mogelijkheden!





Soorten geheugen

• Declaratief (expliciet) geheugen = bewuste herinneringen waarvan je 
weet dat je het weet

- Episodisch (je levengeschiedenis)

- Feiten (kennis en weten

• Niet-declaratief (impliciet) geheugen = onbewust

- Wat je lijf weet

- Onbewuste herinneringen

- Automatismen (gewoonten, routines)



Reminiscentie-effect

De reminiscentiehobbel (Engels: reminiscence bump) is het effect dat
men meer persoonlijke gebeurtenissen herinnert uit de tienerjaren dan 
uit andere perioden in het autobiografisch geheugen.





Het ‘oprollende’ geheugen bij dementie





Annegreet van Bergen
Het leven in de jaren ‘50 en ‘60



‘Oude plaatjes’ in het geheugen



‘Oude plaatjes’ in het geheugen
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Aan welke kant lig je in bed?



Aan welke kant lig je in bed?



Proosten
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Emotioneel geheugen

Kazui e.a. The British Journal of Psychiatry 2000;177:343-347

Emotional
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Neutral
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Mensen met dementie zijn in de eerste plaats
MENSEN



Wat willen mensen met dementie?

• Erbij horen

• Voor vol worden aangezien

• Eigen regie voeren

• Zinvol bezig zijn

• Goed over zichzelf kunnen denken
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