
            
 

Training:  

‘Communicatie met mensen met 

dementie’ 
 
De communicatie is met sommige mensen met dementie heel gemakkelijk, maar er zijn ook  
mensen met dementie waarmee communiceren steeds ingewikkelder wordt. Zeker als de 
dementie zich verder vordert. Dit komt door de aard van de aantasting van de hersenen, maar ook 
door de manier waarop betrokkene met het eigen ziekteproces om gaat. De rol van begeleiders 
van mensen met dementie en de manier waarop deze met hen communiceren heeft een grote 
invloed op gedrag, activiteiten, stemming en welbevinden van de persoon met dementie. 
Daarom heeft DAZ een training ontwikkeld, waar in 2 dagdelen wordt stil gestaan bij slimme 
communicatie met mensen met dementie.  
 
Aanpak 
In twee dagdelen zal je op praktische wijze inzicht krijgen in de communicatie met mensen met 
dementie. Tijdens de training worden veel oefeningen gedaan. Je krijgt uitleg over de werking van 
de hersenen en leert aan de hand daarvan wat bijzondere aandachtpunten zijn in de 
communicatie met mensen met dementie.  
In de training is onder meer aandacht voor: 
 - het onderscheid tussen verbale en non-verbale communicatie en het gebruik hiervan 
 - het belang van inspelen op wat mensen met dementie nog wel kunnen 
 - de belangrijkste dingen die je niet moet doen in de communicatie met mensen met 
   dementie 
 - omgang met 'storend gedrag' 
 - de kunst van het verleiden 
 
Resultaat 
Na afloop van deze training ben je goed op de hoogte van de basisbeginselen van communicatie 
met mensen met dementie. Je weet wat voor soort vragen u wel en wat voor soort vragen je niet 
moet stellen. Je kent het belang van non-verbale communicatie.  
 
Voor wie? 
Deze training is geschikt voor zowel professionals in de ouderenzorg als voor vrijwilligers en 
familieleden. DAZ heeft deze training meermaals gegeven aan groepen vrijwilligers op één locatie. 
Juist voor hen is goed communiceren belangrijk en zij zijn normaliter een groep die niet zo snel in 
aanmerking komt voor training. Dankzij deze training voelen zij zich extra gewaardeerd en kunnen 
zij hun vrijwilligerswerk beter doen.  
Uiteraard is de training ook geschikt voor medewerkers en familieleden, of voor gemengde 
groepen. Bij trainingen in opdracht van zorg- en welzijnsorganisaties wordt in onderling overleg de 
samenstelling van de groep bepaald.  
Wij verzorgen de training ook met open inschrijving, zodat belangstellenden zich ook individueel 
kunnen aanmelden via onze website.  
 
Belangstelling? Neem gerust eens contact op: 035-6220336 of info@anderszorgen.nl 
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DAZ = Praktisch, confronterend, betrokken, inspirerend, vernieuwend 


