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Dementie en communicatieproblemen
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Dementie

Misverstanden en frustratie
bij de persoon met dementie 

en de naaste(n)

Taalproblemen
moeite met het vinden van woorden 

en moeite met begrijpen van anderen
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Diagnose Alzheimer en Taal

70 -79 jaar president VS
83 jaar diagnose AD
93 jaar overleden
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Analyse 46 persconferenties



Veranderingen in de communicatie - Carola



Heel veel veranderingen
Ik kan nog best wel goed praten
Ik heb moeite om mensen te verstaan (begrijpen)
Je wordt er stresser in
Ik praat veel te snel
Soms zeg je verkeerde woorden
Soms zijn woorden echt weg
Het is Japans voor mij

Veranderingen in de communicatie bij Carola



Veranderingen in de communicatie - Ad



Veranderingen in de communicatie bij Ad

Spreken is afhankelijk van het tijdstip van de dag

Als ze niet rust dan kan ze niet op de woorden komen



Er is meer ruis op de lijn



1e persoon met diagnose 

“ziekte van de vergetelheid”

1864 Duitse neuropatholoog /psychiater anatomie hersenschorsAuguste D 51 jaar : "Ik heb mezelf verloren, om zo te zeggen '



Wat is uw naam? 

Auguste. 

Hoe heet uw man?

Ik denk dat ... Auguste.

Uw man 

Oh.

Hoe oud ben je?

51. 

Waar woon je?

Oh, waren ze al met ons. 

Ben je getrouwd? 

Oh, ik ben zo in de war.

Waar ben je hier?

Hier en overal, hier en nu, me niet kwalijk. 

Waar ben je hier?

Omdat we nog leven.

Waar is je bed?

Waar moet het zijn?

Medisch dossier 1901



Oefening in andere vragen stellen

Het was leuk gisteren hè?! 
Wat deed zij daar?
Komt hij ook? 
Wat heb je gegeten?

Oefenen in geen vragen stellen
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Onze eigen rol……
Gewone mensen 
gaan ongewone dingen doen
in een gesprek.

1) Vragen is plagen
2) Testen is pesten
3) Concreter is beter
4) Corrigeren is blokkeren
5) Veilig is heilig
6) Eerste les voorkom stress

Kijk naar wat iemand wél kan
Sabat 2001
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Logopedisch interventieprogramma



Therapeutische benadering - uitgangspunten

• Behandeling patiënt en naaste(n) samen

• Van ruis naar rust

• Educatie – visueel maken

• Wat kan iemand nog wel?

• Positieve feedback

• Veiligheid

• Autonomie
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Het Com-mens interventieprogramma

Door wie? 
• Een ervaren en getrainde logopedist
Hoe vaak? 
• Gemiddeld 5 sessies van één uur
Waar? 
• Thuis
Hoe?
• Probleemanalyse, communicatie-

adviezen, oefeningen.
• Maatwerk: wordt door persoon    

met dementie, naaste(n) en 
logopedist samen bepaald.
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Doel
Communicatie tussen persoon met dementie en naaste(n) verbeteren 
door te informeren, inzicht te geven en vaardigheden aan te leren.



Wat levert het op?

Geschikt voor alle mensen met een vorm van dementie en hun naasten, die 

communicatieproblemen ervaren en open staan voor begeleiding door een logopedist. 
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Contactgegevens logopedisten
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Naam Organisatie Telefoonnummer E-mailadres

Frieda Debets Radboudumc 024 - 3614892 frieda.debets@radboudumc.nl

Patricia Brink zorggroep Maas & 
Waal

0487-509666 patriciabrink@zmw.nl

Brenda Bouwmeester Liemerije 06-27209128 Brenda.Bouwmeester@liemerije.nl

Mieke Hoedemaekers De Waalboog 06 - 28568536 m.hoedemaekers@waalboog.nl

Cecile Eyck Logopediepraktijk 
Wijchen

024 - 6421963 
06 - 41045347

cecile@logopediewijchen.nl
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