
 

Vijftien tips voor leuk contact en aandacht geven 

Op 9 mei a.s. verscheen het Nubenik* Lenteboek. Nubenik* is hèt volwassen prentenboek voor 

mensen met dementie. Een handreiking aan partners, familie, vrijwilligers en 

activiteitenbegeleiders om in contact te komen met mensen met dementie. 

 

Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis doneert Dementie-winkel.nl één gesigneerd 

exemplaar van het Nubenik* Lenteboek aan de persoon of organisatie met de beste tip voor hoe 

je op een leuke manier contact maakt met mensen met dementie. 

 

Vijftien deelnemers hebben anderen geïnspireerd door hun contact-tip te delen op 

Facebook. De tip van Hilde Spinnoy (België) kreeg de meeste 'vind-ik-leuks': 

"Ik heb als stagiair-verzorgende een mooi contact gehad met een vrouw met dementie door 

haar te antwoorden in het Frans. Zij sprak meestal Nederlands, maar nooit heel veel. Die dag 

ging alles wat moeilijker al van bij het wakker worden. Bij de koffieronde in de namiddag zei 

ze iets in het Frans en ik reageerde daar dus op in het Frans. Ik heb een heel gesprek met haar 

gehad, tot groot ongeloof van de andere zorgkundigen en verpleegkundigen. Ik denk dat ik haar 

die dag heb blij gemaakt." 

Doe hier nog meer inspiratie op. Lees alle tips. En bestel het boek. 

 

…Bestel het boek…     

  

 

 
Daisy Van Dorsselaer Ik krijg altijd een zeer goed contact met deze bewoners door apart in de leefruimte 

voor de persoon te gaan zitten op ooghoogte en een simpele handmassage te geven. Sommige laten zich 

helemaal meevoeren, en anderen nemen mijn hand vast of glimlachen. Dat is voor mij contact. 

Vind ik niet meer leuk · Beantwoorden · 2 · 3 mei om 20:36 

 

 
Jose van RuremondeIk ben vrijwilliger voor deze doelgroep, en doe van alles . O.a. Vragen van welke 

muziek ze houden, en dan op de iPad opzoeken en hun hand begeleiden hoe ze het voor elkaar kunnen 

krijgen, en dan samen naar hun favorieten artiest luisteren . En om de...Meer weergeven 

Vind ik niet meer leuk · Beantwoorden · 2 · 2 mei om 15:26 
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Ankie Dijksma Onder op een rolstoelblad per week foto,s van familie..huisdieren ..vee bevestigen . Zodat 

de dementerende geprikkeld word in zijn of haar levensgeschiedenis. 

Vind ik niet meer leuk · Beantwoorden · 3 · 1 mei om 22:25 

 

 
Danielle Zwartbol-Gelderblom Placemat gemaakt per bewoner van oude foto's, plaatjes van hobby en 

andere dingen die de persoon maken tot wie ze zijn. Geeft ruimte voor mooie verhalen en/of 

gezichtsuitdrukkingen waar je trots op kunt zijn 

Vind ik niet meer leuk · Beantwoorden · 5 · 1 mei om 22:04 

 

 
Miran Vlamindepan Koop een furrie knuffel bv een kat zacht aaibaar maakt geluid geeft geborgenheid 

aaibaar en geef stof tot praten bv over huisdieren  

dit alles kan je ook doen met bv een prachtig boek zoals hierboven smile-emoticon ik zou deze graag 

winnen voor de PG groep waar ik werk 

Vind ik niet meer leuk · Beantwoorden · 3 · 1 mei om 21:59 

 

 

 
Hilde Spinnoy Ik heb als stagiair-verzorgende een mooi contact gehad met een vrouw met dementie door 

haar te antwoorden in het Frans. Zij sprak meestal Nederlands, maar nooit heel veel. Die dag ging alles 

wat moeilijker al van bij het wakker worden. Bij de koffieronde in de namiddag zei ze iets in het Frans en ik 

reageerde daar dus op in het Frans. Ik heb een heel gesprek met haar gehad, tot groot ongeloof van de 

andere zorgkundigen en verpleegkundigen. 

Ik denk dat ik haar die dag heb blij gemaakt. 

1 mei om 18:49 · Bewerkt · Vind ik niet meer leuk · 9 

 

 
Katrien Vuylsteke Contact maken is vaak moeilijk maar door ECHT te luisteren en te letten op de 

lichaamstaal kunnen we een "doorbraak" maken! Attent zijn is dus de boodschap! 

1 mei om 20:13 · Vind ik niet meer leuk · 5 

 

 
Elles Garretsen-van de KampMaak contact dmv haptonomie 

Maak contact dmv haptonomie 

Zachtjes aanraken, en masseren, en wiegende bewegingen maken van het lichaam. Door je handen goed 

contact te laten maken met het lichaam stroomt de energie. 

Maak wiegende bewegingen van links naar rechts. Het mooiste effect met een heerlijke ruatgevend 

muziekje erbij is voor mij het meest ultieme contact met deze doelgroep. Maak oogcontact en praat 

zachtjes. 

#let it flow# 

1 mei om 20:40 · Vind ik niet meer leuk · 3 

 

 
Patricia Corin Door empathie te tonen en het aanvoelen van kan je veel bereiken zonder te praten...een 

knuffel zegt meer dan woorden 

1 mei om 21:14 · Vind ik niet meer leuk · 4 
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Alfons Bertels je hart op de dezelfde golflengte brengen als het hart van de persoon met dementie en het 

mirakel zal gebeuren 

1 mei om 21:30 · Vind ik niet meer leuk · 3 

 

1 mei om 22:10 · Vind ik leuk · 2 

 
Tinne Kets Wij werken in ons WZC met een dementie clown. Deze persoon is verkleed en gaat bij elke 

bewoner langs. Door de felle kledij, liedjes die hij zingt, gekke atributen dat hij bij heeft reageren vele 

bewoners. Hij gaat ook helemaal mee in hun leefwereld en hun verhaal.. Verbazend hoe deze clown 

sommige mensen met weinig contact laat openbloeien.. Elke keer weer sta ik met veel bewondering naar 

deze man te kijken 

1 mei om 23:02 · Vind ik niet meer leuk · 7 

 

 
Johanna Kaniewski geef of begeleid bij broodmaaltijd, oogcontact, een glimlach, een knuffel, een kus en 

meegaan in hun wereld. ongelooflijk wat je er voor terugkrijgt 

1 mei om 23:02 · Vind ik niet meer leuk · 1 

 

 
Jill Van Dyck Sinds enige tijd hebben wij een hond in het wzc. Een bewoonster die vroeger met alle 

activiteiten meedeed, wil nu niets meer meedoen en zit heel de dag op haar vaste plaatsje aan tafel. 

Behalve als ik haar uitnodig voor een activiteit met onze hond. Dan wil ze direct mee, is er contact, en zie 

je haar genieten 

1 mei om 23:13 · Vind ik niet meer leuk · 3 

 

 
Lieve Van Mol Contact met muziek. Muziek is zoiets moois. Lievelingsmuziek op zetten tijdens de ochtend 

zorgen in de kamer. Je zal zien de bewoner waar je nauwelijks of weinig contact meekrijgt hoe die kan 

openbloeien. Er is niets mooier om een bewoner plots te zien meezingen of wiegen op muziek. Die paar 

minuten contact die je dan hebt daar doe je het voor!! 

2 mei om 8:21 · Vind ik niet meer leuk · 3 

 

 

 
Jacqueline Kluitman Meijnen Als Contactclown is het bijzonder om bij dementerende contact te maken ...zo 

mooi ....zo intens .... en zo bijzonder om dit te kunnen en te mogen doen . ( foto met toestemming familie gebruikt 

)www.clownoeps.nl 
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1 mei om 19:18 · Bewerkt · Vind ik niet meer leuk · 1 
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