
Overlegplatform Dementie
8 oktober 2019 - Moeilijk hanteerbaar gedrag 



Agenda:

1. Moeilijk hanteerbaar gedrag 

2. Ervaringen op de werkvloer / Uitwisselingsronde

3. OPZ aan het woord

3. Opleidingen/vormingen

4. Actie ‘Music For Life’

5. Varia



Moeilijk hanteerbaar gedrag ? ? ?



Moeilijk hanteerbaar gedrag ( MHG) / 

veranderend gedrag bij mensen met dementie

Wat ? 

= gedrag dat emotionele belasting of gevaar veroorzaakt voor pmd zelf en/of 

mensen in zijn/haar omgeving

Het gedrag is moeilijk hanteerbaar, maar is niet het probleem op zich

Het MHG is het voor de persoon best haalbare gedrag

Het gedrag kan moeilijk hanteerbaar zijn voor zowel de omgeving als de persoon zelf

Waarom ermee omgaan? 

Verhogen van levenskwaliteit van persoon met dementie

Verhogen van levenskwaliteit van de omgeving 

Verminderen van stress en zorglast van hulpverleners/mantelzorgers



Rol van de hulpverlener
Hoe kijken we naar een persoon met dementie met MHG ?

Gedrag wordt gezien 
als 

lastig, storend, fout 

Zij geeft problemen 

Zij heeft problemen 



Rol van de hulpverlener  

Hoe kijken we naar probleemgedrag ?

- Vanuit lastig gedrag van persoon met dementie:

Oorzaak zoeken bij de pmd m.a.w. verwachten dat de persoon zal 

veranderen.

‘het is een moeilijke’

- Vanuit het gedrag van de zorgverlener:

‘ ik heb nog geen manier van omgaan gevonden die aansluit bij de 

belevingswereld van de persoon met dementie’,m.a.w. ik zal mij zelf 

aanpassen. 



Ervaringen op de werkvloer

1. Met welk MHG word jij als hulpverlener geconfronteerd in jouw 

werksetting?

2. Voor wie is het moeilijk? Waarom?

3. Welke effect heeft het gedrag op jou als hulpverlener?

4. Wanneer signaleer jij dit gedrag aan collega’s?

5. Is er in de organisatie een beleid (procedure) rond MHG?

Hoe pakken jullie MHG concreet aan? 

6.   Op welke moeilijkheden stoot jij in de aanpak?

7. Welke signalen merk je bij mantelzorgers wanneer er MHG aan de 

orde is ? (Optioneel)



Individueel / groepsuitwisseling / terugkoppeling

Blauw = thuiszorg (2)

Groen = Woon-zorgcentrum/ dagopvang (5)

Rood = Ziekenhuis (1)



Kernelementen : omgaan met MHG

• Tijdig signaleren

• Gedegen analyse  (oorzaken opsporen) 

• Multidisciplinaire aanpak 

• Oorzaak van het gedrag aanpakken 

• Psychosociale interventies –actieplan aanpassen aan pmd

• Familie/mantelzorger van bij de start betrekken 

• Als laatste psychofarmaca in schakelen

• Actieplan evalueren en bijsturen 



Gouden tips



Pauze



Openbaar Psychiatrisch Zorg-en kenniscentrum 

Lonne Bormans, psycholoog ouderen –SP-dienst aan het woord



Actie: Music For life
Word jij ook een dementievriend?



Najaar 2019



Najaar 2019

Herhaling studienamiddag

Op 10/12/2019

Van 13u tot 16u15



Interregionale conferentie dementievriendelijke gemeente 

7 november 2019  - O.C. Kasterlee

‘Geef mensen met dementie een stem’

Programma

• Verwelkoming: Paul Goossens, Vlaamse werkgroep voor mensen 

met dementie

• Panelgesprek met getuigenissen: 

mensen met dementie en mantelzorgers uit BE-NL

• Theatervoorstelling ‘ Strepen op het raam’ door De Kwekerij 

• Workshops:

o Van aanpak tot impact 

o Hoe houden we de DVG-beweging gaande ? 

o De stem van mensen met dementie/mantelzorgers in de 

DVG

o Creatief bezig zijn maakt gelukkig

o Techniek zoekt thuis 

• Martine Dams zingt 

• Voorstelling ‘Manifest’ van mensen met dementie

• Reflectie



2020

I.s.m. PNAT

Wanneer?

21/01/2020

11/02/2020 

03/03/2020 

en 5/5/2020 (NM)

Meer info 

binnenkort op onze website



2020

Open aanbod ECD Vlaanderen

Omgaan met personen met dementie in het ziekenhuis

Op 13/02/2020 te Geel

Spreker: Anneleen Janssens

en Astrid Herman

Atypische vormen van dementie

Op 05/03/2020 te Geel

Spreker : Guy Lorent



Varia  

Volgend OPD: 


