
Ait Vedan! (twents voor doorgaan)

Dit op waarheid gebaseerde verhaal speelde zich af in een kleinschalige 

groepswoning voor mensen met dementie in Twente. De namen van personen zijn 

veranderd.

Henk, de man van de technische dienst wil 
nog wel een kop koffie bij Marieke drinken. Hij 
is nu helemaal klaar met het isoleren van de 
slaapkamer van mijnheer Pals. Hij grinnikt en 
zegt dat hij hoopt dat de medebewoners en de 
buren van het zorgcomplex nu weer ongestoord 
kunnen slapen. Marieke vindt het zo grappig 
allemaal niet. Mijnheer Pals is een zware bewoner 
voor het team. Hij is vaak angstig, agressief en 
soms seksueel ontremd. Maar bovenal roept hij. 
Heel vaak, heel lang en heel hard. Zo hard dat de 
medebewoners niet meer kunnen slapen. Zo hard 
dat de bovenburen klagen over geluidsoverlast. 
Marieke en haar teamgenoten zijn al een keer bij 
verschillende buren langsgegaan om uit te leggen 
wat er aan de hand was. Je zou anders rare ideeën 
krijgen over wat er in hun groepswoning gebeurt.  
En het ‘Noaberschap’ met de buren houden ze 

graag goed.
Het gaat van kwaad tot erger met mijnheer Pals. 
Steeds meer bewoners zijn bang voor hem, en ook 
binnen het team zijn steeds meer mensen die er 
tegen op zien om voor mijnheer Pals te zorgen. 
Het contact tussen het team en de familie verloopt 
moeizaam; de familie heeft andere ideeën over 
hoe de zorg zou moeten worden uitgevoerd. En 
voor mijnheer Pals zelf is het natuurlijk eigenlijk 
het allerergste.
Het team beseft dat ze er met elkaar niet 
uitkomen. Wat zien ze over het hoofd, vragen ze 
zichzelf af?  Ze overleggen meermalen met de 
verschillende disciplines in het zorgcentrum, 
iedereen denkt mee. Ze besluiten om de zaken 
van twee kanten aan te pakken. Ze vragen hulp 
van het Centrum voor Consultatie en Expertise 
(CCE) om inzicht en hopelijk aanwijzingen te 

krijgen om het gedrag van mijnheer Pals in goede 
banen te leiden. Om het leven voor mijnheer Pals, 
zijn medebewoners en het team een stukje beter 
te maken.  Maar daarnaast gaan ze ook aan de 
slag om het effect van mijnheer Pals’ gedrag 
op de omgeving zo klein mogelijk te houden. 
De geluidsisolatie van de slaapkamer was al 
een eerste goede stap, maar vanaf nu spreken 
ze regelmatig met de buren over de situatie 
en informeren ze de andere teams en andere 
disciplines in het complex over de situatie. Het 
begrip dat ze krijgen door het delen van hun 
onmacht bemoedigt ze om het vol te houden op de 
groep. 
De consulent van het CCE kijkt met een nieuwe 
blik naar de situatie. Ze neemt de tijd om mijnheer 
Pals te observeren, en brengt de situatie en alles 
wat daarbij een rol speelt uitgebreid in kaart. Ze 



vraagt het team om momenten van roepen, agressie 
en ander probleemgedrag te meten. Wat gebeurt 
er, op welk moment, wat ging er aan vooraf, wat 
deed je toen? De consulent spreekt ook met de 
familie van mijnheer Pals.  Dat lucht hen erg op 
en is ook de start van een betere relatie met het 
team. Uiteindelijk vraagt ze of het team openstaat 
voor video-interactie. Dat komt best dichtbij, vindt 
het team, want dan wordt je gefilmd terwijl je een 
bewoner verzorgt en krijgt daar dan ook nog eens 
feedback op. Maar unaniem besluiten ze ook deze 
uitdaging aan te gaan; ‘alles wat helpt’ is nu hun 
motto. 
Het meten en de video-interactie brengen 
verrassende nieuwe inzichten die de consulent 
helpen om een crisis-interventiemodel voor het 
gedrag van mijnheer Pals op te stellen. Zo blijkt 
het gedrag vooral te ontsporen op momenten dat 
het team iets aan mijnheer Pals vraagt, aanbiedt of 
voorstelt. 

Het werkt beter om mijnheer met rust te laten en 
erop te vertrouwen dat hijzelf zal aangeven wat hij 
nodig heeft. Ook werkt de zeven-seconden regel 
goed. Hiermee geven ze het kwetsbare brein van 
mijnheer Pals genoeg tijd om een boodschap te 
verwerken. ‘Mijnheer Pals, gaat u mee naar uw 
kamer? ‘ (1,2,3,….7), ‘Kom, we gaan nu, steek maar 
in’.  
Het leven op de woongroep is in vergelijking met 
anderhalf jaar geleden een stuk beter geworden, 
voor de bewoners, het team en vooral voor mijnheer 
Pals. Het vergde van iedereen een lange adem. 
Maar het team begrijpt het gedrag van mijnheer 
Pals nu veel beter, en heeft ook inzicht in het effect 
van hun eigen gedrag op mijnheer Pals. Door mee 
te veren in het levensritme van mijnheer Pals, en 
flexibel om te gaan met hun eigen opvattingen over 
het dagritme op de groep. ‘Onze Lieve Heer heeft 
rare kostgangers.’ grapt Henk als hij ’s middags 
langskomt om een lamp te repareren en mijnheer 
Pals nog in zijn pyjama rustig ziet rondscharrelen. 
‘Ja, Henk, en daar ben jij een mooi voorbeeld van!’ 
kaatst Marieke terug. Zij en haar collega’s weten 
wel beter; die pyjama van mijnheer Pals, die staat 
hier symbool voor hun zorg, en daar zijn ze gewoon 
hartstikke trots op!

MAAR WAT ALS...

… het team geen ruimte had gekregen om het CCE in te schakelen?

… het team niet open had gestaan om op hun eigen gedrag te reflecteren?

… mijnheer Pals alleen met psychofarmaca was behandeld?

… de relatie tussen de familie en het team niet was verbeterd?

… het team uit wanhoop het bijltje erbij neer had gegooid?

… het team zich niet had ingespannen om de relatie met de omgeving goed te 

houden?


