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Communicatie
problemen bij 
dementie 
Een inventarisatie van voorlichtings- en behandel-
materialen voor patiënten met beginnende dementie 
en communicatieproblemen 

Hoewel patiënten met dementie te maken 
hebben met geheugenproblemen, hebben zij 
zeker nog ‘lerend vermogen’. In het boek “(Op)
nieuw geleerd oud gedaan; het lerend vermo-
gen van mensen met dementie” (Dirkse, kes-
sels, Hoogeveen & Dixhoorn, 2011) wordt niet 
de training van het korte termijn geheugen 
genoemd, maar juist de training van het intacte 
impliciete geheugen. 

Internationaal bestaat consensus dat 
 logopedisten een nuttige bijdrage kunnen le-

veren aan het verbeteren van de verbale com-
municatie tussen patiënten met dementie en 
hun gesprekspartners door middel van directe 
en indirecte interventies (ASHA, 2005; HAS, 
2008; RcSLT, 2005). Het trainen van commu-
nicatieve vaardigheden vergroot de competen-
ties en kennis van professionals en mantelzor-
gers, en verbetert de kwaliteit van leven en het 
welbehagen van mensen met dementie (Eg-
genberger, Heimerl & Bennett, 2012). De 
 momenteel bekende behandelmethodes uit 
de literatuur kunnen worden opgedeeld in ‘het 
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Dementie is een veel voorkomende aandoening waar steeds meer mensen op de 
een of andere manier mee te maken krijgen. In Nederland zijn 235.000 mensen gedi-
agnostiseerd met dementie, waarvan 12.000 mensen jonger zijn dan 65 jaar (www.
alzheimer-nederland.nl). Dementie kan zich uiten in een uitgebreid scala aan cogni-
tieve stoornissen waaronder angsten, paranoia, veranderingen in persoonlijkheid, 
gebrek aan initiatieven en het moeilijk aanleren of uitvoeren van nieuwe vaardighe-
den (Ballard et al., 2011). Veelvoorkomend is echter ook de achteruitgang van taal-
functies en communicatieve vaardigheden. Taalstoornissen bij patiënten met 
 dementie bestaan onder andere uit stoornissen bij het benoemen of in het taalbegrip 
(Bayles & Toemoeda, 2007; Bayles, Tomoeda, & Trosset, 1992). De taalstoornissen 
nemen geleidelijk toe en leiden tot misverstanden en frustratie in alledaagse com-
municatie, beperken de sociale participatie van de patiënt en bemoeilijken de hulp 
door mantelzorgers (Schoenmakers, Buntinx, & Delepeleire, 2010a, 2010b). Twee-
derde van de mensen met dementie woont thuis en is afhankelijk van (vaak 24-uurs) 
zorg door mantelzorgers. Ondersteuning van deze mantelzorgers is essentieel en de 
vraag zal door de toenemende vergrijzing alleen maar toenemen. Uit onderzoek blijkt 
dat mantelzorgers behoefte hebben aan meer informatie en advies. (Alzheimer 
 Nederland 2009; www.nationaalkompas.nl: mantelzorg en dementie een zorg op zich).
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Als vervolg op de literatuurstudie werd bij 
 logopedisten werkzaam in het veld geïnventa-
riseerd of het gevonden materiaal ‘bekend is 
bij’ en ‘gebruikt wordt voor’ behandeling van de 
doelgroep. Deze studie wordt hier  beschreven.

Methode
Alle logopedisten (n=23) uit de Landelijke 
Werkgroep Logopedie en Dementie (LWLD) 
participeerden in het onderzoek. Zij zijn werk-
zaam in verpleeghuizen, de GGZ, de eerste lijn 
en/of een (academisch) ziekenhuis. De logo-
pedisten kregen op twee momenten medio 
2011 een korte schriftelijke vragenlijst toege-
stuurd (een voor de evaluatie van de voorlich-
ting- en adviesmaterialen en een voor de eva-
luatie van de behandelmaterialen). Hen werd 
gevraagd om van de materialen aan te geven 
of zij deze (1) kennen, (2) er weleens gebruik 
van maken en (3) als zij het kennen, of zij het 
materiaal zouden aanbevelen aan collega’s 
voor gebruik bij patiënten met dementie of hun 
mantelzorgers. De vragenlijst eindigde met 
een open vraag naar mogelijke suggesties ten 
aanzien van geschikte materialen die niet op 
de in het onderzoek betrokken lijsten met 
 materialen voorkwamen.

Resultaten

Voorlichtings en adviesmateriaal
Na de inventarisatie van de literatuur (zie 
 Figuur 1) werden 21 materialen (7 websites, 4 
brochures, 1 DVD met voorlichtingsfilms, 8 
boeken en 1 position paper) gevonden die mo-
gelijk geschikt zijn als voorlichtings- en advies-
materiaal voor de genoemde patiëntengroep.
Alle 23 logopedisten hebben de vragenlijst ge-
retourneerd. In Tabel 1 staat per materiaal 
weergegeven hoeveel respondenten het be-
treffende materiaal kennen, gebruiken en aan-
bevelen voor gebruik door collega’s. Er blijken 
6 materialen bekend bij meer dan 50% van de 
respondenten (in Tabel 1 gemarkeerd met een 
*), te weten de Afasie Voorlichtingsklapper, en 
de websites www.afasie.nl, www.Alzheimer-
nederland.nl, www.Alzheimer.nl, www.aphasia.
org en www.neurocom.be. Hoewel de website 
www.afasie.nl en de Afasie Voorlichtingsklap-
per de enige materialen zijn die meer dan de 
helft van de respondenten zowel kent als 
 gebruikt, worden alle 6 daarvoor genoemde 
materialen wel door meer dan 50% van de 
 respondenten aanbevolen voor gebruik door 

gebruik van middelen voor communicatie tus-
sen patiënten en zorgverleners (mantelzorgers 
en professionele zorgverleners)‘ en ‘expliciete 
training voor zorgverleners’ (Egan, Berube, Ra-
cine, Leonard, & Rochon, 2010). De meest ge-
bruikte middelen zijn ‘memory books’ bestaan-
de uit het levensverhaal van de patiënt, foto’s 
van familieleden en belangrijke gebeurtenis-
sen en activiteiten (Bourgeois, 1990, 1993). 
Ook zorgvuldig gekozen woorden, zinnen en 
plaatjes (zoals ‘talking mats’) zorgen voor se-
mantische steun voor zowel taalproductie als 
taalbegrip en dragen daarom bij aan het focus-
sen van gedachten door patiënten (Murphy, 
2006; Murphy, Gray, van Achterberg, Wyke, & 
cox, 2010; Murphy & Oliver, 2012; Murphy, 
Tester, Hubbard, Downs, & MacDonald, 2005). 
Het gebruik van geheugensteuntjes voor pati-
enten met dementie in een training voor zorg-
verleners wordt aanbevolen (Ebell et al., 2004). 
Een systematisch literatuuronderzoek toonde 
aan dat beschikbaarheid van informatie voor 
informele en formele zorgverleners (Egan et 
al., 2010) positief bijdraagt aan de communica-
tie. Training van zorgverleners ter ondersteu-
ning van de communicatie werd onderzocht bij 
mantelzorgers en hun familielid met dementie 
en zorgverleners in verpleeghuizen (Done & 
Thomas, 2001; Gentry & Fisher, 2007; Ripich, 
1994; Ripich, Wykle, & Niles, 1995). Individuele 
therapie, gebaseerd op persoonlijk communi-
catieadvies lijkt effectiever in vergelijking met 
het alleen verstrekken van voorlichtingsmateri-
aal (Done & Thomas, 2001; Gentry & Fisher, 
2007). De meeste studies zijn gebaseerd op 
kleine studiepopulaties en hebben verschillen-
de methodologische beperkingen (Egan et al., 
2010). Zo zijn er geen duidelijk omschreven 
logopedische therapieën voor verbetering van 
de communicatie bij ouderen met cognitieve 
achteruitgang bekend, die getest zijn op hun 
therapeutisch effect en op grote schaal wor-
den gebruikt door logopedisten. Het kleine 
aantal therapieën dat wel werd gevonden in de 
literatuur werd veelal beschreven en geïniti-
eerd vanuit de gedragswetenschappen of psy-
chologie en vindt hun oorsprong niet in de lo-
gopedie of taal-spraakpathologie. Dit heeft tot 
gevolg dat de therapieën die worden aangebo-
den zich in hoofdzaak richten op sociaal functi-
oneren, activering, geheugentraining en com-
municatievaardigheden in het algemeen 
(coppens, 2012).

Logopedie bij dementie is een domein in ont-
wikkeling. Ook in Nederland bestaat vanuit het 

werkveld vraag naar adequaat advies- en inter-
ventiemateriaal gericht op het verbeteren van 
communicatie bij ouderen met milde en matige 
cognitieve beperkingen (coppens, 2012; 
Derksen & Rompen, 2011). Voor deze patiën-
ten lijkt geen specifiek Nederlandstalig materi-
aal aanwezig. Het wel gebruikte materiaal 
komt grotendeels voort uit de behandeling van 
patiënten met afasie of richt zich op fysiek con-
tact maken met patiënten die ernstig aange-
daan zijn. De veelal linguïstisch georiënteerde 
therapie bij afasie is echter niet zomaar van 
toepassing op patiënten met dementie, van-
wege het meer diffuse en progressieve karak-
ter van de taalstoornissen bij dementie plus de 
heterogene cognitieve achteruitgang. Het ont-
breken van adequate instructies om de com-
municatie en interactie van de patiënt te sturen 
leidt enerzijds tot een gevoel van onmacht en 
onvermogen bij partners, familie, mantelzor-
gers en professionals en anderzijds tot woede, 
irritatie en frustratie bij de oudere met cogni-
tieve beperkingen, die zich niet begrepen voelt 
(Derksen & Rompen, 2011). De behoefte aan 
voorlichtingsmateriaal en behandelstrategieën 
is dus groot. Mantelzorgers zijn over het alge-
meen weinig bekend met mogelijkheden tot 
hulp bij communicatieproblemen. Zorgprofes-
sionals en mantelzorgers leunen in hun com-
municatiestrategieën noodgedwongen op hun 
eigen persoonlijke ervaringen. Mantelzorgers 
en professionals die te maken hebben gehad 
met hulp bij communicatie, en dan speciaal 
door een logopedist, zijn hier over het alge-
meen uiterst tevreden over (Derksen & Rom-
pen, 2011).

Een medio 2010 door studenten logopedie 
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
(HAN) uitgevoerde literatuurstudie resulteerde 
in twee lijsten met mogelijk bruikbare materi-
alen voor logopedisten: een voor voorlichting 
en advies en een voor de behandeling van 
communicatieproblemen van  patiënten met 
beginnende dementie en hun mantelzorgers, 
zie Figuur 1 (gepubliceerd op de website van 
de NVLF) en Figuur 2 voor meer informatie 
over de gevonden materialen. De studie werd 
uitgevoerd vanuit het lectoraat Neurorevali-
datie van de Hogeschool van Arnhem en 
 Nijmegen (HAN), de leerstoel Paramedische 
wetenschappen van de afdeling IQ healthcare 
(Radboudumc), en het Instituut Paramedische 
Studies (HAN) en werd gefinancierd met  
een subsidie uit het RAAk-publiek fonds 
(www.innovatie-alliantie.nl)).
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FIGUUR 2. In het onderzoek betrokken behandel- en interventiemateriaal.

Naam programma Soort Bestemd voor Duur therapie Doel Beschreven in

1 communications 
TAnDem (j. Haberstroh 
et al., 2006)

Indirect Zorggevers  
Groepstraining 

5 sessies Verbeteren communicatieve competentie  
zorggevers en daarmee stress verminderen  
en kwaliteit van leven verbeteren van de  
dementerende

Artikel

2 Family visit education 
program FVEP (Mccallion, 
Toseland, & Freeman, 
1999)

Indirect Zorggevers Indivi-
duele en groeps-
training 

7 sessies Interactie tussen zorgverlener en  
dementerende verbeteren

Artikel

2 Training communication 
skills (Done & Thomas, 
2001)

Indirect Mantelzorgers 2 sessies Verbeteren communicatietechnieken en  
daarmee de stress in de communicatie  
verminderen

Artikel

4 care to communicate 
(Powell, 2000)

Indirect Zorggevers meerdere Inzicht geven in het communicatieproces  
en verbeteren van de communicatie met 
dementerenden

Boek 
Engelstalig

5 Tandem im Pflegeheim 
(j. Haberstroh et al., 
2009)

Indirect Verzorgend /  
verplegend  
personeel

2 dagen Belasting zorgverlener verminderen door een 
betere communicatie en daarmee kwaliteit van 
leven van dementerende te verbeteren

Artikel

6 contact houden met  
dementerende ouderen 
(Mccallion, Toseland,  
Lacey, et al., 1999)

Indirect Zorggevers + fami-
lieleden Individuele 
en groepstraining

9 sessies Verbeteren welbevinden dementerende en  
vergroten kennis dementie van zorggevers

Boek 
Nederlandstalig

7 Interactive multimedia 
program (Irvine et al., 
2003)

Indirect Zorgprofessionals 1 sessie Stimuleren gebruik geschikte communicatie-
vaardigheden door middel van interactief  
multimediaprogramma

Artikel 
Besloten 
internetsite 

8 FOcUSED (F=face to 
face, O=orientation, 
C=continuity, 
U=unsticking, 
S=structure, 
E=exchange, D=direct) 
(Ripich et al., 1995)

Indirect Zorgprofessionals 6 sessies kennis vergroten en tevredenheid omtrent de 
communicatie vergroten

Artikel

9 communication skills 
training (M. Bourgeois et 
al., 2004)

Indirect Verzorgend / ver-
plegend personeel 
Individuele training

2-3 weken Verbeteren van de kwantiteit en kwaliteit  
van de interactie van zorgprofessionals met  
dementerenden tijdens zorgmomenten

Artikel

10 Alzheimer sprach training 
(ASTRAIN konzept) 
(köpf, 2001)

Direct + 
indirect

Patiënt met AD 1e 
fase + mantelzorger

Geen vast  
aantal sessies

communicatie van de dementerende zo lang 
mogelijk adequaat houden

Artikel

11 kommunikations-Doku-
mentation presentation 
(kODOP) (Steiner, 2008, 
2010)

Direct Patiënt met AD 1e 
fase

Geen vast  
aantal sessies

Herstellen van levensvreugde Artikel

12 Lexical Therapy for AD 
(Ousset et al., 2002)

Direct Patiënt met AD 20 weken Verbeteren van de woordvinding Artikel

13 Phonological Therapy for 
PPA (Louis et al., 2001)

Direct Patiënt met PPA 42 dagen Verbeteren van de woordvinding Artikel

14 Verbal Learning for SD 
(Reilly et al., 2005)

Direct Patiënt met SD Geen vast  
aantal sessies

Vergeten woorden reactiveren door middel van 
herhalen van voor de patiënt hoogfrequente  
woorden (artikel beschrijft een onderzoek om  
hypothese te toetsen en naar aanleiding hiervan 
wordt een suggestie voor therapie gegeven)

Artikel



collega’s (in Tabel 1 gemarkeerd met een #).

Interventie en behandelmateriaal
Na een inventarisatie van de literatuur  (Figuur 
2) en via internet werden 14 methodes gevon-
den die mogelijk geschikt zijn als interventie- 
en behandelmateriaal voor de behandeling van 
communicatieproblemen bij dementiepatiën-
ten. Daarvan is er slechts één Nederlandstalig, 
zie Figuur 2 voor een overzicht van de materia-
len. Van de 23 logopedisten hebben 22 de 
vragenlijst geretourneerd (95,7%). Over het 
algemeen zijn de materialen niet of nauwelijks 
bekend bij de betreffende logopedisten (Tabel 
2a). Vijf van de 14 interventiematerialen zijn bij 
geen enkele respondent bekend; 6 bij 1 res-
pondent, 1 bij 2 respondenten, 2 bij 4 respon-
denten en tenslotte is er 1 methode bekend bij 
9 respondenten. Om een indruk te krijgen van 
de gevonden materialen volgt hierna een be-
schrijving van de programma’s die bekend zijn 
bij logopedisten uit het veld. De beschrijving is 
gerangschikt naar het aantal respondenten 
dat heeft aangegeven het materiaal te kennen 
(zie ook Tabel 2a, Tabel 2b en Figuur 2).

In het Engelstalige boek “care to communica-
te: Helping the Older Person with Dementia” 
beschrijft jennie Powell (Powell, 2000) een  
indirecte therapievorm die bestaat uit een trai-
ningsprogramma voor de omgeving van de  
patiënt met dementie, waarin op een gestructu-
reerde manier informatie wordt gegeven over 
normale communicatie en veranderingen bij 
dementerenden. Daarnaast worden ideeën om 
de communicatie optimaal te laten verlopen 
aangeboden, zoals het gebruik van een 
‘memory- book’, het structureren van de dage-
lijkse taken door gebruik te maken van een 
schema, het op gang brengen van de commu-
nicatie met behulp van oude herinneringen, het 
gebruik van non-verbale communicatietechnie-
ken en het opstellen van een behandelprofiel 
op maat. Hoewel bijna de helft van de respon-
denten het programma kent (n=9), wordt het 
programma slechts gebruikt door drie van de 
respondenten, vier respondenten gebruiken 
het materiaal niet, meestal omdat ze het boek 
niet in hun bezit hebben, en twee respondenten 
hebben het boek pas onlangs aangeschaft en 
nog geen tijd gevonden om het in te zetten. De 
respondenten die aangeven het boek te ge-
bruiken, gebruiken het voor mantelzorgers en 
verpleegkundigen of verzorgenden. Zeven van 
de negen respondenten (77,8%) zou het pro-
gramma aanbevelen voor gebruik bij collega’s.

Ook het programma “FOcUSED” (Ripich et al., 
1995) betreft een indirecte therapie. Het pro-
gramma biedt een gestructureerde training 
voor verpleegkundigen: zes lessen met theorie, 
rollenspelen, discussie en analyse van video-
beelden. Het gehanteerde communicatieprin-
cipe heeft als doel de kennis te vergroten en 
de tevredenheid over de communicatie te ver-
beteren. Vier respondenten geven aan het pro-
gramma te kennen. Hoewel geen van deze 
respondenten het programma ook daadwer-
kelijk gebruikt, geeft één respondent aan wel 
globaal gebruik te maken van het communica-
tieprincipe, omdat zij niet in het bezit is van het 
totale programma. Hoewel geen van de res-
pondenten het programma daadwerkelijk ge-
bruikt, wordt het programma wel door twee van 
de vier respondenten aanbevolen voor gebruik 
door collega’s. De andere twee respondenten 
geven aan dat het programma bruikbaar lijkt, 
maar dat zij het onvoldoende kennen om een 
aanbeveling te kunnen doen.

De “communication skills training” (Bourgeois, 
Dijkstra, Burgio, & Allen, 2004) beschrijft een 
indirecte therapievorm. Het betreft een “in-
service” 1-op-1 training op de werkplek met 
als doel om de verbale interactie kwantitatief 
en kwalitatief te verbeteren, door inzicht te ge-
ven in effectieve communicatie, geheugen-
hulpmiddelen, gedrag gerelateerd aan demen-
tie en strategieën om op dit gedrag te reageren. 
Tijdens de 1-op-1 training worden de geleerde 
strategieën toegepast. Twee respondenten 
geven aan de training te kennen, zij hebben de 
training echter niet gevolgd. Wel geeft één van 
de respondenten aan gebruik te maken van de 
principes van de auteur, zoals beschreven in 
een ander boek van dezelfde auteur, te weten 
‘Memory Books and other graphic cuing sys-
tems ‘ (Bourgeois, 2007). Zij zou de principes 
uit laatstgenoemd boek zeker aan willen beve-
len bij collega’s.

Ook de “Training communication skills” (Done 

& Thomas, 2001) beschrijft een indirecte vorm 
van therapie voor mantelzorgers. In workshops 
worden video’s getoond met daarin een zoge-
naamde ‘communicatiebreakdown’. Deze 
communicatiebreakdown wordt besproken en 
vervolgens wordt in een volgende video de op-
lossing getoond, waarna uitleg volgt. De trai-
ning is bekend bij één respondent. Hoewel de 
training primair gericht is op mantelzorgers, 
wordt de training toegepast bij zowel (mantel-
zorgers van) patiënten als bij verpleging en 
verzorging. De logopedist geeft aan dat de trai-
ning ook wordt toegepast door psychologen 
en ergotherapeuten (zie Tabel 2b), en zij wil het 
gebruik van het materiaal zeker aanbevelen bij 
collega’s. 

Het programma “contact houden met demen-
terende ouderen” (Nursing assistent commu-
nication skills program (Mccallion, Toseland, 
Lacey, & Banks, 1999)) betreft een cursus 
voor zorgverleners en familieleden (indirecte 
therapie). Doel van het programma is om de 
kennis over dementie bij zorgverleners te ver-
groten en het welbevinden van de patiënt te 
verbeteren. De training is gericht op een effec-
tievere interactie tussen patient en (mantel) 
zorger. De cursus bestaat uit het lezen van lite-
ratuur, onderwijs over effectieve verbale en 
non-verbale  communicatiestrategieën en rol-
lenspellen om deze te oefenen. Tevens biedt 
het programma een instructie om ‘memory-
aids’ te ontwikkelen en te gebruiken. Het pro-
gramma is bekend bij één respondent, maar 
het  materiaal wordt niet gebruikt. 

Ook het “Interactive multimedia program” 
 (Irvine, Ary & Bourgeois, 2003) betreft een in-
directe therapievorm. Met behulp van een DVD 
voor zorggevers wordt het gebruik van ge-
schikte communicatievaardigheden gestimu-
leerd. Het programma bestaat uit vier modules, 
te weten ‘speaking skills’, ‘reacting skills’, ‘redi-
rection’ en ‘communication cards’. Iedere mo-
dule bestaat uit een didactisch deel waarin de 

9

EN dAN
De informatie in dit artikel is met name bedoeld voor logopedisten die werken met 
dementiepatiënten. De beschreven materialen voor voorlichting en behandeling 
bleken weinig bekend te zijn, en kunnen daarom een belangrijke aanvulling zijn  
op wat logopedisten al gebruiken voor deze patiëntengroep. Wij willen met name  
het (Engelstalige) boek “Care to communicate: Helping the Older Person with  
Dementia” van Jennie Powell aanbevelen voor gebruik als naslagwerk.
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De “kommunikations-Dokumentation presen-
tation (kODOP”) (Steiner, 2008, 2010) en het 
programma “Verbal Learning for SD” (Reilly, 
Martin, & Grossman, 2005) zijn beiden bekend 
bij één respondent en worden gebruikt voor de 
behandeling van patiënten. De kODOP wordt 
daarnaast ook gebruikt door de activiteitenbe-
geleider. Beide materialen zijn aan te bevelen 
voor gebruik door collega’s. De kODOP (Stei-
ner, 2008, 2010) betreft een directe therapie 
gericht op het herstellen van de levensvreug-
de. Voor iedere sessie wordt een thema geko-
zen, waarover wordt gesproken. Er worden 
vragen gesteld en er wordt een zogenaamde 
“mindmap” gemaakt. Het programma “Verbal 
Learning for SD” (Reilly et al., 2005), betreft 
een directe therapie waarin zelfstandige 
naamwoorden worden herhaald, variërend in 
frequentie en voorstelbaarheid.

Aanvullingen uit het veld
Aan het einde van de vragenlijst werd aan de 
respondenten gevraagd naar andere materia-
len en interventies die niet in de vragenlijst aan 
bod zijn geweest. Een respondent gaf aan 
geen specifieke materialen voor dementie te 
gebruiken. Meestal past zij indirecte therapie 
toe door instructie aan familie of verpleging te 
geven. Bij incidenteel voorkomende directe 
behandeling maakt ze met name gebruik van 
behandelmateriaal voor afasie, semantische 
oefeningen, foto’s etc. Ook gaf een logopedist 
aan vaak terug te vallen op de uit de afasiethe-

rapie bekende PAcE, met als materiaal color-
cards. Door de respondenten werden nog drie 
materialen genoemd: 1) Memory Books and 
other graphic cuing systems. Practical commu-
nication and memory aids for adults with de-
mentia. (M.S. Bourgeois. ISBN: 978-1-
932529-22-7). Hierin wordt beschreven hoe 
met dementiepatienten een geheugenboek 
kan worden samengesteld. 2) Mijn leven in 
fragmenten: met dementerenden in gesprek 
over hun leven, ontwikkeld door Marie-Elise 
van den Brandt-van Heek en Wout Huizing 
(Bohn Stafleu van Loghum, 2009, ISBN: 
9789031364565). De methode bestaat uit 
een boek met een set themakaarten als hand-
leiding om met beginnend dementerenden in 
gesprek te raken over hun leven. Het materiaal 
is volgens de respondent goed te gebruiken bij 
groepsgesprekken met patiënten. 3) Video In-
teractie Begeleiding (VIB). VIB is een begelei-
dingsmethode die ingezet wordt binnen ver-
pleeghuis De Hazelaar, met name bij 
probleemgedrag en/of als probleem ervaren 
gedrag van de dementerende ouderen. De 
methode biedt handvatten om de omgang met 
de cliënt te verbeteren. Door gebruik te maken 
van video-opnames van het contact tussen de 
hulpverlener of mantelzorger en de cliënt en 
door het samen terugkijken van die beelden, 
wordt de communicatiepartner zich bewust 
van zijn eigen manier van communiceren, en 
leert hij deze en andere vaardigheden maxi-
maal te benutten in moeilijke situaties. con-
tactadres:  Behandelcentrum de Hazelaar Dr. 
Eygenraamstraat 3 Tilburg contactpersoon: 
Mw. Andrea de Groot, opleider VIB a.d.groot@
dewever.nl 06-30564587. http://www.de-
wever.nl/diensten/opleiding-vib.aspx

Discussie en conclusie
De in dit artikel beschreven inventarisatie laat 
zien dat er meer behandelmaterialen zijn dan 
de Nederlandse logopedisten die met demen-
tiepatiënten werken kennen en gebruiken. Dit 
wordt mede veroorzaakt door het feit dat, op 
één uitzondering na, de materialen niet Neder-
landstalig zijn. Daarbij is het vaak moeilijk om 
de materialen in bezit te krijgen. De internatio-
nale literatuur laat hoopvolle evidentie zien, 
maar de specifieke interventies, materialen en 
technieken blijken niet altijd goed beschreven. 
Daarnaast is het beschikbare materiaal vaak 
niet specifiek genoeg, omdat het informatie 
geeft over dementie in het algemeen, en niet 
speciaal gericht is op communicatieve proble-

vaardigheid toegelicht wordt, een video van 
een interactie tussen een patiënt en een ver-
pleegkundige, een interactieve samenvatting 
met vragen om het getrainde te bekrachtigen 
en tenslotte een quiz om de verworven kennis 
te toetsen. Het programma is bekend bij één 
logopedist en zij beveelt het materiaal aan. Zij 
gebruikt het programma niet zelf, maar geeft 
aan dat het gebruikt wordt door psychologen, 
verpleging en een consulente belevingsge-
richte zorg.

De “Alzheimer sprach training, zum sprachli-
chen Umgang mit Demenz-Patienten (AS-
TRAIN konzept)“ (köpf, 2001) is een directe 
therapie met als doel de communicatie van de 
patiënt zo lang mogelijk adequaat te houden 
door middel van het stimuleren van drie gebie-
den: auditief, receptief en productief, door het 
voorlezen van eenvoudige teksten, verteloefe-
ningen aan de hand van foto’s en boeken, en 
fonologische en semantische oefeningen en 
taalspelletjes. Tevens wordt er een lexicon van 
‘vergeten’ woorden aangelegd en geoefend. 
Het programma is bekend bij één respondent 
en wordt gebruikt bij patiënten en mantelzor-
gers. Het materiaal wordt ook gebruikt door 
psychologen in de instelling waar de logope-
dist werkzaam is. De logopedist geeft aan dat 
het materiaal zeker is aan te bevelen bij colle-
ga’s, echter niet in zijn geheel. De taalspelletjes 
en eenvoudige teksten zijn wel goed te gebrui-
ken, de verteloefeningen zijn vaak lastig.

IN hET KORT
Logopedie bij dementie is nog in ontwikkeling en vanuit het werkveld is grote vraag 
naar adequaat advies- en interventiemateriaal gericht op het verbeteren van de 
communicatie bij ouderen met milde en matige cognitieve beperkingen. Op basis 
van een literatuurstudie door studenten van de HAN werd een lijst met mogelijk 
bruikbare materialen opgesteld. Om een beeld te krijgen van de bekendheid en 
 geschiktheid van de gevonden materialen werden deze via een korte digitale 
 vragenlijst voorgelegd aan de 23 logopedisten participerend in de Landelijke Werk-
groep Logopedie en Dementie. Hoewel alle gevonden voorlichtingsmaterialen bij 
één of enkele logopedist(en) bekend zijn, zijn alleen de Nederlandstalige websites 
en de Afasie Voorlichtingsklapper bij meer dan de helft van de respondenten 
 bekend. De gevonden behandelmaterialen en -methodes zijn bij slechts enkele 
van de bevraagde logopedisten bekend. Alle bekende materialen worden ook 
aanbevolen aan collega’s, maar nog weinig door hen zelf gebruikt. Er is meer 
voorlichtings- en behandelmateriaal voor de logopedische behandeling van 
 dementie dan logopedisten kennen en gebruiken. Tegelijkertijd zien logope-
disten nog weinig dementiepatiënten. Het Radboudumc en de Hogeschool 
 Arnhem en Nijmegen hebben, ondersteund door een RAAK-publiek subsidie, 
het initiatief genomen om deze vicieuze cirkel te doorbreken.
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niet verder dan in het werkveld. Zo ontstaat 
een vicieuze cirkel die de ontwikkeling van 
kennis en behandelmogelijkheden belemmert.

Hoewel kan worden opgemerkt dat Neder-
landstalig materiaal schaars is, is er ook posi-
tief nieuws. Over de door jennie Powell be-
schreven methode in het Engelstalige boek 
“care to communicate: Helping the Older Per-
son with Dementia” (Powell, 2000) zijn de res-
pondenten erg enthousiast. Het boek is in be-
grijpelijk engels geschreven en kan goed 
gebruikt worden als naslagwerk. Voor de the-

men. Of het betreft het beter bekende materi-
aal voor de behandeling van patiënten met 
afasie waarbij het de vraag is of het ook ge-
schikt is voor patiënten met dementie. De deel-
nemende logopedisten bevelen vaak materiaal 
aan voor gebruik door collega’s, maar gebrui-
ken het materiaal zelf niet of nauwelijks. Hoe-
wel we dit niet hebben nagevraagd, vermoe-
den we dat dit komt omdat de ondervraagde 
logopedisten veelal wel de diagnostiek doen, 
maar nog weinig patiënten met (beginnende) 
dementie behandelen. Ook in het initieel on-
derwijs zijn vakinhoudelijke ontwikkelingen 

rapie zelf is het boek niet nodig, dus de patient 
en de mantelzorger worden niet geconfron-
teerd met Engels.

Alle logopedisten die participeren in de LWLD, 
deden mee aan het onderzoek. Ondanks het 
kleine aantal is dit een representatieve groep 
van logopedisten werkzaam met dementiepa-
tiënten. Het feit dat ook binnen deze groep 
veel materialen niet of nauwelijks bekend zijn, 
benadrukt extra dat er initiatieven nodig zijn om 
aan de slag te gaan met dit thema. Dit kan door 
het te benoemen als aandachtspunt voor op-

Kennen 
(ja)

% van 
n=23

* Gebruik 
(ja)

% van 
kenners

# Aanbe-
velen (ja)

% van 
kenners

#

Websites

www.Alzheimer-nederland.nl 18 78,3 * 8 44,4 17 94,4 #

www.Alzheimer.nl 18 78,3 * 7 38,9 15 83,3 #

www.brain.northwestern.edu 5 21,7 1 20,0 4 80,0 #

www.aphasia.org 12 52,2 * 4 33,3 10 83,3 #

www.afasie.nl 23 100,0 * 18 78,3 # 21 91,3 #

www.neurocom.be 18 78,3 * 7 38,9 18 100,0 #

www.dementiadoctor.co.uk 1 4,3 1 100,0 # 1 100,0 #

Brochures

Frontotemporaal dementie 4 17,4 3 75,0 # 4 100,0 #

Omgaan met dementie 3 13,0 2 66,7 # 3 100,0 #

De ziekte van Alzheimer en andere 
 vormen van dementie

7 30,4 4 57,1 # 3 42,9

PPA 6 26,1 6 100,0 # 5 83,3 #

DVD

Ontregeld 5 21,7 1 20,0 4 80,0 #

Boeken

contact houden met dementerende 
ouderen (2002)

7 30,4 3 42,9 4 57,1 #

‘care to communicate’ (2000) 7 30,4 3 42,9 3 42,9

De heldere eenvoud van dementie 
(2004)

2 8,7 1 50,0 # 1 50,0 #

´Help me even herinneren’ (2007) 5 21,7 4 80,0 # 4 80,0 #

Het wordt steeds stiller (2010) 2 8,7 1 50,0 # 1 50,0 #

Had ik het maar geweten (2009) 2 8,7 2 100,0 # 2 100,0 #

Afasie Voorlichtingsklapper 21 91,3 * 16 76,2 # 17 81,0 #

Dementie zorgmap (2001) 2 8,7 1 50,0 # 2 100,0 #

Position paper

Position paper: speech and language 
therapy

1 4,3 1 100,0 # 1 100,0 #

* = > 50% van de respondenten kent het materiaal

# = >50% van de respondenten die het materiaal kent gebruikt het respectievelijk beveelt het aan voor gebruik door collega’s

TAbEl 1. Aantal respondenten (n=23) dat het voorlichtingsmateriaal kent, gebruikt en aanbeveelt.
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Naam programma* ‘Kennen’ ‘Gebruiken’ 
(% van kenners)

‘aanbevelen’ 
(% van kenners)

n % n % n %

4 care to communicate (Powell, 2000) 9 41,9 3 33,3 7 77,8

8 FOcUSED (Ripich et al., 1995) 4 18,2 0 - 2 50,0

9 communication skills training (M. Bourgeois et al., 2004) 2 9,1 0 - 0 -

3 Training communication skills (Done & Thomas, 2001) 1 4,5 1 100 1 100

6 contact houden met dementerende ouderen (Nursing 
assistent communication skills program) (Mccallion,  
Toseland, Lacey, et al., 1999)

1 4,5 0 - 0 -

7 Interactive multimedia program (Irvine et al., 2003) 1 4,5 0 100 1 100

10 Alzheimer sprach training (ASTRAIN konzept)  
(köpf, 2001)

1 4,5 1 100 1 100

11 kommunikations-Dokumentation presentation (kODOP) 
(Steiner, 2008)

1 4,5 1 100 1 100

14 Verbal Learning for SD (Reilly et al., 2005) 1 4,5 1 100 1 100

1 kommunikations-TAnDem (j. Haberstroh, Neumeyer, 
Schmitz, Perels, & Pantel, 2006)

0 - Nvt Nvt

2 Family visit education program FVEP (Mccallion,  
Toseland, & Freeman, 1999)

0 - Nvt Nvt

5 Tandem im Pflegeheim (j. Haberstroh, Neumeyer, 
Schmitz, & Pantel, 2009)

0 - Nvt Nvt

12 Lexical Therapy for AD (Ousset et al., 2002) 0 - Nvt Nvt

13 Phonological Therapy for PPA (Louis et al., 2001) 0 - Nvt Nvt

*Het nummer correspondeert met de volgorde in Figuur 2

TAbEl 2a. Aantal respondenten (n=22) dat het interventie- en behandelmateriaal kent, gebruikt en aanbeveelt, gesorteerd naar bekendheid in %.

Naam programma*: Gebruikt door collega’s Ja, namelijk door

4 care to communicate (Powell, 2000) Nee

8 FOcUSED (Ripich et al., 1995) Nee

9 communication skills training (M. Bourgeois et al., 2004) Nee 

3 Training communication skills (Done & Thomas, 2001)) ja Psychologen en ergotherapeuten

6 contact houden met dementerende ouderen (Nursing assistent 
communication skills program) (Mccallion, Toseland, Lacey, et al., 
1999)

Nee 

7 Interactive multimedia program (Irvine et al., 2003) ja Psychologen, verpleging en  
consulente belevingsgerichte zorg

10 Alzheimer sprach training (ASTRAIN konzept) (köpf, 2001) ja Psychologen

11 kommunikations-Dokumentation presentation (kODOP) (Steiner, 
2008)

ja Activiteitenbegeleider

14 Verbal Learning for SD (Reilly et al., 2005) Nee 

*Het nummer correspondeert met de volgorde in Figuur 2
TAbEl 2b. Interventie- en behandelmateriaal, gebruikt door andere collega’s in de instelling.
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leiding en nascholing. Om hier een start mee 
te maken is de opgedane kennis door logo-
pedisten van het Radboudumc verwerkt in 
een 2-daagse post-HBO cursus onder de 
naam communicatie met ouderen met 
 cognitieve beperkingen (HAN-VDO; www.
han.nl). Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Frieda Debets (F.debets@ 
reval.umcn.nl).

Om logopedie bij patiënten met beginnende 
dementie en hun mantelzorgers beter op de 
kaart te zetten is vanuit het lectoraat Neuro-
revalidatie van de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen (HAN) en de leerstoel Parame-
dische wetenschappen van de afdeling IQ 
healthcare (Radboudumc) een tweede pro-
ject gestart. Binnen dit project is een 
screeningsinstrument ontwikkeld ter onder-
steuning van de potentiële verwijzer bij de 
keuze om patiënten met communicatiepro-
blemen door beginnende dementie al dan 
niet door te verwijzen naar een logopedist. 
Tegelijkertijd wordt door logopedisten van 
het Radboudumc een logopedisch behan-
delconcept ontwikkeld, gebaseerd op een 
theoretisch construct voor de verbetering 
van de functionele communicatie tussen 
 patiënten en mantelzorgers, zie Figuur 3. 
Het behandelconcept moet nog verder 
 worden ontwikkeld en getest op effectiviteit. 
Het einddoel is een gestandaardiseerd, kos-
teneffectief en landelijk geïmplementeerd 

behandelprogramma voor patiënten met 
communicatieve problemen als gevolg van 
beginnende dementie en hun mantelzorgers. 
We hopen hiermee dezelfde weg te kunnen 
volgen als met de logopedische behandeling 
van parkinsonpatiënten, die inmiddels wordt 
ondersteund door een richtlijn en een 
 netwerk van goed getrainde logopedisten 
(ParkinsonNet).
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werkzaam in de regionale verpleeghuizen 
(Margriet, de Waalboog, joachim&Anna, kalo-
rama en Irene). Wij willen de docenten en stu-
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Literatuurlijst en figuren
De literatuurlijst en Figuur 1 behorende bij dit 
artikel kunt u terugvinden op de website van 
de NVLF. 

FIGUUR 3. Logopedisch behandelconcept ontwikkeld door logopedisten van het Radboudumc.

Het logopedisch behandelconcept is gebaseerd op een theoretisch construct 
voor de verbetering van de functionele communicatie tussen patiënten en 
mantelzorgers. De conceptbehandeling start met een pre-behandelingsfase waarin 
anamnese en screening wordt uitgevoerd door middel van een interview met de 
patiënt en zijn of haar mantelzorger (echtgenoot, kinderen, andere familieleden), waar-
na een probleemanalyse wordt opgesteld van alle mogelijke aspecten die miscom-
municatie tussen de patiënt en zijn directe omgeving veroorzaakt. Op basis van de 
probleemanalyse wordt een individueel communicatieadvies opgesteld. De logo-
pedist bespreekt en oefent vervolgens communicatiestrategieën altijd met de 
mantelzorger en de patiënt samen, ook om de patiënt en zijn zorgverleners te laten 
ervaren dat door inzicht en begrip van de mantelzorger miscommunicaties kunnen 
afnemen. Tenslotte maakt de logopedist samen met de patiënt en mantelzorger een 
persoonlijk geheugenboek volgens de methode van Bourgeois et al, en traint de 
patiënt hoe dit boek te gebruiken tijdens gesprekken. Een belangrijk uitgangspunt bij 
de behandeling is de aandacht voor verbetering van zelfmanagement. Daar wordt 
mee bedoeld, dat de aangeleerde strategieën en de geïntroduceerde materialen vol-
doende moeten aansluiten bij het niveau van functioneren van de patiënt, om het 
zelfstandig te kunnen gebruiken in de dagelijkse praktijk.
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figuur 1. In het onderzoek betrokken voorlichtings- en adviesmateriaal.

Websites (7) 

www.Alzheimer-nederland.nl 
www.Alzheimer.nl 
www.brain.northwestern.edu 
www.aphasia.org 
www.afasie.nl 
www.neurocom.be 
www.dementiadoctor.co.uk

Brochures (4)

Frontotemporaal dementie (Uitgebreide informatie over de ziekte van Pick en andere vormen van frontotemporale dementie.)
Omgaan met dementie (Hoe de mantelzorger maar ook de persoon met dementie om kan gaan met de veranderingen die het gevolg zijn van de 
ziekte.)
De ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie (In deze publicatie worden verschillende vormen van dementie besproken en nader 
 ingegaan op de oorzaken, het verloop van de ziekte en de diagnose)
Primair Progressieve Afasie (PPA)) (via www.afasie.nl)

DVD / voorlichtigsfilm (1)

Ontregeld: Een drieluik over Frontotemporale dementie (FTD). De film uit 2007 laat zien hoe het leven van 3 FTD patiënten ingrijpend is gewijzigd en 
welke gevolgen dat heeft voor de mensen om hen heen. Inmiddels zijn van de DVD ondertitelde versies verschenen in drie talen: 
Engels:DISORDERED; Duits: LEBEN MIT FTD en Deens: UDE AF TAKT. (voor bestellingen kunt u contact opnemen met Klaas Jansma  
(krjansma@hotmail.com) of Pieter Wolswijk (pieterwolswijk@cs.com))

Boeken (8) auteur ISBN  

Contact houden met dementerende ouderen (2002) Ronald W.Toseland (gerontoloog) ISBN: 9023237870
 Philip Mc. Callion 
‘Care to communicate’ (2000) Jennie Powel (logopedist) ISBN: 1874790485
Helping the older person with dementia 
De heldere eenvoud van dementie (2004) Huub Buijsen (psycho-gerontoloog) ISBN: 9789027497352
‘Help me even herinneren’ (2007) L. Joosten, S. van den Berg, J. P. Teunisse. ISBN: 9031358932
 Het wordt steeds stiller (2010) Paul Dautzenberg  ISBN: 9066116196
Had ik het maar geweten (2009) Ruud Dirkse en Caro Petit ISBN: 9789021546483
Afasie Voorlichtingsklapper Logopedisten Overleg Verpleeghuizen regio  ISBN: 9080017361
 Brabant (LOVEB), gebaseerd op het taalmodel  
 van Ellis en Young 
 (Ellis & Young, 1988) 
Dementie zorgmap (2001) (In de zorgmap vindt u duidelijke  E.H. Coene ISBN 90-3132-762-x
antwoorden op veel vragen mbt dementie en de omgang 
met mensen met een dementie. De zorgmap is te 
koop bij de apotheek.) 
  
Position paper(1)
   
Speech and language therapy provision for people with  Royal College of Speech and Language http://www.rcslt.org
dementia (April 2005, for review 2010) therapists
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