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PROGRAMMA 



Antropologie? 



 
Hoe kunnen we nadenken over willen bij dementie? En 
hoe wordt er in de dagelijkse praktijk van zorg mee 
omgegaan?  

VRAAGSTELLING 



MANIEREN OM NA TE DENKEN OVER DE WIL  

 Filosofie: de wil als ‘vrij’ of ‘gedetermineerd’ 
 Juridisch: ‘wilsonbekwaam’ 
 Zorg: autonomie/zelfbeschikking  

 



DE PRAKTIJK 
 “Als iemand echt niet wil, 

dan hoeft het niet” 
 “Dwingen mag niet… maar 

(aan)dringen mag wel”. 
 

 Er is dus ruimte voor    
 onderhandeling! 



Interview met Leandra:  
A: Kun je iets vertellen over ADL zorg bij dementie en wat er specifiek aan is? 
 … wat doe je? 
L: Je komt binnen en dan probeer je zo luchtig mogelijk binnen te komen. 
A:  Bedoel je [overdreven vrolijk:] “hallooo”? 
L:  Ja, een beetje het zonnetje in huis zijn. Ik merk bij mevrouw ‘De Vries’… 
 Dan kom ik daar en op het moment dat jij vrolijk bent dan zie  ik dat aan 
 haar, dan wordt zij ook vrolijk. … Stel je komt serieus binnen, niet  eens 
 somber maar gewoon neutraal, … dan is zij alweer somberder. Dus de 
 emotie die jij uitstraalt, dat versterkt zij voor zichzelf. … ik zie wel dat het 
 werkt als  ik een  beetje vrolijk binnenkom omdat zij wat ontspannener 
 wordt en meer toelaat ....  
A: En dit soort dingen, hoe kom je daar achter? Heb je het zelf ervaren of heb 

      je het gedeeld met collega’s? 
      L:  Nee, ik heb het zelf maar even een 

      beetje ondervonden.  
 
 



Observatie tijdens ADL-zorg 
Mijnheer Bakker heeft al een aantal dagen niet gedoucht. 
Zijn kleren zijn vuil en zijn huidschilfers worden erger. Maar 
als Joani hem vraagt of hij wil douchen, zegt hij nee. Omdat 
het hem moeite kost woorden te vinden en argumenten te 
volgen, wordt hij gauw kwaad. Argumenteren is daarom 
geen optie. Verzorgende Joani geeft hem dan een 
voetenbad. Dan vraagt ze hem nog eens of hij onder de 
douche wil – dat wil mijnheer Bakker wel. 



Uit een gesprek met Bram:  
“Ik heb ook een dame die gaat helemaal terug naar de 
kindertijd, die gaat straks ook op haar hurken in bad zitten en die 
draait ook echt rondjes als een klein kind in bad, met poppetjes 
erbij. Die is heel moeilijk normaalgesproken in het wassen en 
verzorgen onder de douche; je mag dan geen haren wassen, je 
mag niet aan haar tenen komen, en als ik haar in bad heb, mag ik 
haar haren wassen, dan mag ik na afloop zelfs haar nagels 
knippen en dat is toch die persoonlijke aandacht maar ook de 
       rust hier.” 

 
 



 Een alternatief voor ‘laat maar ’ of dwingen 
 Altijd gepaard met reflectie 
 ‘Goede zorg ’ 
 Van belang: dingen en omgeving 
 Niet zeker van resultaat maar zorgzaam handelen 

 
 Een samenwerking! 

 

WERKEN AAN WILLEN 



 
 De wil niet als enkel cognitief en rationeel naar ook 

emotioneel/lichamelijk. 
 De wil niet als ‘vrij’ en individueel naar willen dat 

vorm krijgt in relaties. 
 

 Werken aan willen: Zoeken naar wat gezamenlijk 
gewild kan worden. 

CONCLUSIE: VAN WIL NAAR WILLEN 



 
 
“Waarom noem je dit goede zorg?  
 Dit is manipulatie!” 

 Alternatieven altijd 
meenemen 

 Altijd gepaard met 
reflectie 

 Zoeken is 
tweerichtingsverkeer 

 
 

 



 
 
“Wat als de familie iets anders  
wil dan de verzorgende en  
de persoon met dementie?” 

 Ga het gesprek aan met 
elkaar 

 Erken de onderliggende 
emoties 

 
 

 



 
“Dit kan je toch niet alleen!” 

 Behoeft “institutionele 
ruimte” 

 Zoek je collega’s op 
 Deel je kennis 
 Reflecteer samen 

 
 
 



 Reflecteer  
 Zoek ruimte voor onderhandeling en verleiding 
 Leg het uit, laat het zien 
 Kom op een later moment terug 
 Vraag een collega het te proberen 

 Wees creatief 
 Benoem wat werkt en steun 

elkaar in het delen hiervan! 
 
 

AANBEVELINGEN 



De volledige 
publicatie is hier te 

downloaden 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-61291-1_7


Meer informatie over het werk van de onderzoeksgroep kunt u vinden op 
partnershipforcare.uva.nl.  

Het boek ‘Goed leven met dementie’ kunt u hier gratis bestellen. 

http://www.bensajetcentrum.nl/goed-leven-met-dementie-boek-beschikbaar/


 
a.e.driessen@uva.nl 

twitter.com/Annelie3ssen  
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