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LEERDOELEN 
Na het lezen van dit artikel: 
• kent u het belang van het zich thuis voelen in het verpleeghuis voor 

mensen met dementie;
• bent u op de hoogte van de mogelijke risico’s als het thuisgevoel 

niet wordt bereikt bij mensen met dementie woonachtig in een 
verpleeghuis;

• weet u wat de randvoorwaarden zijn om een thuisgevoel te creëren 
in het verpleeghuis voor mensen met dementie; 

• bent u op de hoogte van de invloed van keuzevrijheid in het 
verhuizen naar het verpleeghuis op het thuisgevoel bij mensen met 
dementie;

• kent u een voorbeeld van een best practice op basis van 
persoonsgerichte zorg met betrekking tot het creëren van een 
thuisgevoel op maat bij mensen die lijden aan dementie en 
verhuizen naar een verpleeghuis.

TREFWOORDEN 
thuis voelen, dementie, verpleeghuis, creëren thuisgevoel,  
kwaliteit van leven, persoonsgerichte zorg

1 STUDIEPUNT

Thuis is de belangrijkste plaats in ons leven, het 
bevordert onze fysieke en mentale gezondheid, 
waardoor we minder stress ervaren.1 Het woord 

thuis insinueert dat het gaat over een bepaald gebouw 
of een plek waar je woont, het heeft echter meer te 

maken met een gevoel dat je ergens hebt en de 
verbinding die je ermee maakt. Pasgeboren baby’s 
worden, direct na de geboorte, huid op huid gelegd bij 
hun ouders, wat hen een gevoel van veiligheid en 
geborgenheid geeft. Dit geeft een thuisgevoel. Dit 
thuisgevoel heeft ook meerdere psychologische 
voordelen: 

 – ervaren van vrijheid; 
 – grotere persoonlijke groei; 
 – grote steun voor het geheugen.2 

Wanneer mensen met dementie verhuizen naar het 
verpleeghuis missen ze dus ook een extra steun van 
het geheugen. 

In Nederland leven 290 000 mensen met de diagnose 
dementie en hiervan wonen 80 000 mensen in een 
verpleeg- of verzorgingshuis. Naar verwachting zal dit 
aantal door de toenemende vergrijzing stijgen tot wel 
620 000 in de komende 30 jaar. Dat betekent dat ook 
meer mensen met dementie in verpleeghuizen zullen 
wonen.

THUIS OF HET VERPLEEGHUIS?
Is het daarom dus het beste om mensen met dementie 
zo lang mogelijk thuis te laten wonen? Gezien de 
exploderende zorgvraag ontkomen we hier niet aan, 

Thuis voelen  
en dementie,  
wat is er nodig?
Mensen met dementie moeten zich continu aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid. Niet 
alleen het geheugen gaat achteruit, maar ook de omgeving verandert door een toename van 
zorgafhankelijkheid. Naar verwachting wordt het merendeel van de mensen die lijden aan 
dementie uiteindelijk opgenomen in een verpleeghuis. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat het 
belangrijk is een thuisgevoel te creëren voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven in de 
laatste levensfase.
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maar deze noodgedwongen oplossing draagt mogelijk 
niet bij aan de kwaliteit van leven van de persoon met 
dementie. Dit betekent namelijk dat iemand op het 
moment van verhuizen vaak al in een ver stadium van 
dementie verkeert en het verhuisproces minder 
meemaakt, zelf vaak niet meer kan meebeslissen en 
zich moeilijker kan aanpassen aan de nieuwe 
omgeving. De verbintenis die iets een 'thuis' maakt, is 
op deze manier lastig te creëren voor iemand met 
dementie en dat heeft een negatief effect op de 
kwaliteit van leven. 

Casus Mevrouw Schoorl

Mevrouw Schoorl, 81 jaar, is net in het verpleeghuis komen 
wonen. Ze heeft twee dochters, Mirjam en Jolanda. Ze 
heeft 60 jaar lang in hetzelfde huis gewoond en daar haar 
kinderen grootgebracht. Mevrouw heeft Alzheimer, maar is 
zich hier niet altijd van bewust. De afgelopen paar maan-
den vergat ze steeds vaker te eten, zichzelf te wassen en 
ondernam ze niets meer overdag. De thuiszorg accepteerde 
ze alleen voor een kopje koffie: 'Ik kan het allemaal heel 
goed zelf.' Toen ze een gastro-enteritis kreeg als gevolg van 
beschimmeld eten, was voor haar dochters de maat vol. 
Met pijn in het hart hebben ze haar aangemeld voor het 
verpleeghuis. De verhuizing gaf de dochters rust, omdat 
moeder dan veilig zou zijn. Omdat ze wisten dat moeder 
nooit zomaar zou meegaan naar het verpleeghuis, hebben 
Mirjam en Jolanda haar meegenomen voor ‘zomaar een 
leuk ritje met de auto’. Mevrouw is daarna nooit meer thuis 
geweest. Sinds de opname in het verpleeghuis is ze 
dagelijks boos en voelt ze zich 'erin geluisd' door haar 
kinderen. Ze had zelf mee willen beslissen en voelt zich als 
een klein kind behandeld. Door haar beperkte ziekte-inzicht 
als gevolg van de ziekte van Alzheimer overziet ze niet 
waarom het thuis niet meer veilig voor haar was. Ook voelt 
ze zich niet op haar gemak bij haar medebewoners: 'Ze 
lijken wel gek!' Ze is altijd op zichzelf geweest en heeft 
daardoor niet zoveel behoefte aan anderen. Ze grijpt elke 
mogelijkheid aan om naar haar kamer te vluchten, al wordt 
dat haar verdraaid lastig gemaakt met die deuren die op 
elkaar lijken. Ze kan haar kamer vaak niet vinden. Als de 
zorg haar probeert te helpen met zoeken wordt ze boos en 
schreeuwt ze 'laat me met rust', soms maakt ze ook een 
boos handgebaar. 

Bij mevrouw Schoorl is ervoor gekozen haar zo lang 
mogelijk thuis te laten wonen. Door de verder 
gevorderde dementie is het proces van verhuizen 
moeilijk geworden voor zowel mevrouw als haar 
kinderen. De kinderen hadden het gevoel dat het nodig 
was haar te misleiden, met alle gevolgen van dien. Op 
de afdeling wordt niet goed begrepen wie mevrouw 
Schoorl werkelijk is en waar ze van houdt. Door deze 
manier van binnenkomen voelt ze zich niet veilig om 

hier iets over te zeggen. Ook kan ze door de ziekte van 
Alzheimer niet duidelijk maken wat ze nodig heeft en 
heeft ze veel moeite om zelf die verbinding te maken 
met haar nieuwe thuis.

BETERE OVERGANG VAN HUIS NAAR 
VERPLEEGHUIS
Wat had geholpen om die overgang van thuis naar het 
verpleeghuis beter te laten verlopen? Het thuisgevoel is 
niet alleen afhankelijk van de plek waar je woont, maar 
ook van de verbinding die je ergens mee maakt. Het 
maken van die verbinding met het verpleeghuis 
waarnaar iemand verhuist begint niet bij de verhuizing, 
maar thuis al bij het oriënteren hierop en de keuze die 
iemand hier zelf in kan maken. Vaak is dit onderwerp 
taboe en vinden ook zorgverleners het moeilijk om dit 
onderwerp aan te snijden. Vanaf het moment dat de 
diagnose is gesteld praten over dementie in relatie tot 
de toekomst zou helpen om de overgang van thuis naar 
het verpleeghuis te verzachten. Door de verminderde 
cognitie hebben mensen die lijden aan de ziekte van 
Alzheimer vaak weinig ziekte-inzicht. Hoe verder de 
dementie gevorderd is, hoe meer dit inzicht 
achteruitgaat, waardoor ze niet begrijpen waarom het 
nodig is dat ze in een verpleeghuis gaan wonen. Hoe 
eerder er over verhuizen gesproken wordt, des te groter 
de kans dat iemand kan meedenken over de eigen 
toekomst en een keuze kan maken voor een verpleeg-
huis. Wanneer de verhuizing daarna regel matig ter 
sprake gebracht wordt en iemand er alvast kan 
langsgaan, wordt er vroegtijdig een verbinding gemaakt 
met een toekomstig nieuw thuis.

Ook ín het verpleeghuis is zelfregie belangrijk. Doordat 
bewoners met dementie in een verpleeghuis nauwelijks 
controle meer hebben over hun dagelijks leven, hebben 
ze veel moeite om van het verpleeghuis hun thuis te 
maken.3 Het is voor iemand met dementie heel moeilijk 
om zich thuis te voelen in een huis waar alles gedaan 
wordt. Zo is het krijgen van een kopje thee in de middag 
heerlijk, maar geeft het een gevoel van op bezoek te 
zijn: echt ‘thuis’ had zelfstandig een kopje thee gemaakt 
kunnen worden.

Daarnaast zijn veel verpleeghuizen met name ingericht 
op veiligheid en gebaseerd op wat managers en 
zorgpersoneel belangrijk vinden. De vraag is of die 
veiligheid ook echt de hoogste kwaliteit van leven 
garandeert.4 Iemand met dementie verhuist immers 
niet alleen voor de veiligheid naar een verpleeghuis, 
maar ook om de hoogste kwaliteit van leven te halen 
uit de laatste levensfase. De zorg zou zich dus moeten 
aanpassen aan wie er voor hen zit, maar ook de 
veiligheidsmaatregelen zouden zo ingesteld moeten 
worden dat iemand bijvoorbeeld nog zelfstandig naar 
buiten kan zonder het te hoeven vragen. 
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HERINNERINGEN EN GEHEUGENSTEUNTJES ZIJN 
ONDERDEEL VAN THUISGEVOEL
Herinneringen en geheugensteuntjes zijn een 
onderdeel van het thuis voelen. Als de belangrijkste 
onderdelen hiervan meegenomen zouden worden naar 
het verpleeghuis, dan is er met een stukje van het 
verpleeghuis al verbinding. Denk aan foto’s en eigen 
meubels, maar bijvoorbeeld ook aan hetzelfde 
naambordje als vroeger bij de nieuwe voordeur 
hangen.5 Zo worden allerlei herkenningspunten 
gecreëerd, waardoor de persoon met dementie zich niet 
aan alles opnieuw hoeft aan te passen. Iedereen 
herkent de spanning van het opnieuw moeten 
beginnen en het geconfronteerd worden met 
vernieuwing, onzekerheid, of het opnieuw moeten 
ontdekken van de weg in de nieuwe woonplaats. Voor 
mensen met dementie is dit dagelijkse kost en het 
verliezen van je oude thuis heeft hierop een negatief 
effect. Daarom is het belangrijk hier al voor de 
verhuizing veel aandacht aan te besteden, zodat 
iemand meteen bij aankomst al iets van thuis kan 
herkennen. 

Casus Meneer Olijk

Meneer Olijk is 91 jaar. Hij is vorig jaar samen met zijn 
echtgenote vanuit een eengezinswoning naar een 
appartement verhuisd. Zowel meneer als mevrouw ging 
fysiek achteruit en het wonen in de eengezinswoning werd 
daardoor te belastend. Met meer hulp van de thuiszorg 
ging het thuis wonen een aantal maanden goed, maar een 

halfjaar geleden kreeg het echtpaar een COVID-infectie. 
Mevrouw kreeg milde klachten, maar meneer raakte in een 
delier, waarna hij opgenomen werd op een 
revalidatieafdeling. Op de afdeling knapte hij langzaam op, 
maar er bleef sprake van nachtelijke onrust en forse 
cognitieve problemen. Ook is hij een aantal keren gevallen 
en heeft hij hulp en ondersteuning nodig bij de ADL. In het 
revalidatiecentrum is de diagnose dementie gesteld en een 
indicatie voor verblijf in het verpleeghuis aangevraagd. 
Tijdens het intakegesprek met het echtpaar spreken ze 
beiden hun dankbaarheid uit over de opname. Zij begrijpen 
dat het niet haalbaar is om samen naar huis te gaan en ze 
zijn blij dat er een plaats in een verpleeghuis in de buurt 
van het huis van mevrouw beschikbaar is. Meneer is graag 
op zichzelf, is hoogopgeleid en houdt van schaken met zijn 
schoonzoon. Daarnaast leest hij graag en maakt, nu zijn 
geheugen hem in de steek laat, aantekeningen voor 
zichzelf. Dochter en schoonzoon hebben de verhuizing voor 
meneer geregeld en hebben zijn appartement volledig naar 
zijn wensen ingericht, voordat hij in het verpleeghuis kwam 
wonen. Op de dag van de verhuizing heeft dochter taart 
gekocht en ballonnen opgehangen. Zijn echtgenote is nog 
mobiel en wandelt dagelijks bij meneer langs. Meneer zegt 
zich vanaf de eerste dag thuis te voelen, slaapt goed, is 
opgewekt en maakt makkelijk contact met zijn 
huisgenoten.

De casus van meneer Olijk klinkt misschien 
vanzelfsprekend, maar het aantal mantelzorgers dat 
overbelast is neemt toe: één op de zes mantelzorgers 
van iemand met dementie voelt zich overbelast, terwijl 
dit in 2013 nog één op de tien was.6 Het komt regelmatig 
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voor dat naasten de energie niet meer hebben om bij de 
uiteindelijke verhuizing alles te regelen. Hierdoor komt 
het geregeld voor dat mensen de eerste dagen/weken 
tussen de dozen wonen en de weg kwijtraken in het 
verpleeghuis. Goed advies en uitleg hierover helpen om 
het verhuizen voor mensen met dementie prettiger te 
maken.

PERSOONSGERICHTE ZORG
Ook belangrijk bij aankomst in het verpleeghuis is 
persoonsgerichte zorg. Persoonsgerichte zorg heeft als 
uitgangspunt dat iemand zich mens moet kunnen 
blijven voelen en streeft ernaar dat iedereen zich 
erkend, gerespecteerd en vertrouwd voelt. Persoons-
gericht werken kijkt naar de mogelijkheden in plaats 
van onmogelijkheden van mensen met dementie.7 De 
dementiezorg in Nederland houdt zich hier veel mee 
bezig, persoonsgericht werken is een van de 
belangrijkste pijlers voor goede zorg volgens het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.8 

Presentiebenadering
Een van de manieren van persoonsgericht werken is 
presentiebenadering. Hierbij richt de zorggever zich vol 
aandacht en toewijding op de ander, waardoor deze 
leert zien wat er voor die ander op het spel staat – van 
verlangens tot angst. Daarbij aansluitend begrijpt een 
zorggever wat er in de desbetreffende situatie gedaan 
zou kunnen worden en wie hij/zij daarbij voor de ander 
kan zijn.9 Het goed leren kennen van de persoon met 
dementie staat daarbij centraal, waardoor de zorggever 
bij iemand kan aansluiten. Het toepassen hiervan lijkt 
in de praktijk moeilijker dan gedacht. Er wordt namelijk 
aandacht besteed aan het leren kennen van mensen 
met dementie als ze eenmaal verhuisd zijn. Dit is 
echter een verwarrende periode in hun leven en dat 
komt het geheugen niet ten goede. Daarnaast leer je 
iemand niet in één dag kennen, waardoor het dus 
langer duurt voordat er persoonsgericht gewerkt kan 
worden. Dit werkt het zich thuis voelen in het 
verpleeghuis de eerste tijd tegen, terwijl iemand met 
dementie zich juist van begin af aan veilig zou moeten 
voelen. 

De casus van mevrouw Schoorl illustreert dat het niet 
goed kennen van iemand onrust kan veroorzaken. Bij 
opname was er weinig bekend over haar levensverhaal 
en wat er voor haar belangrijk was, waardoor mevrouw 
automatisch betrokken werd bij alle activiteiten en 
maaltijden in het huis. Terwijl ze juist iemand is die 
altijd erg op zichzelf is geweest. Ze werd hier onrustig 
van en probeerde haar appartement te vinden, maar 
kon dit niet alleen. Doordat de zorg niet aansloot bij 
haar als persoon en ze haar autonomie verloor, was het 
voor mevrouw Schoorl onmogelijk zich thuis te voelen 
in haar nieuwe woning. 

Casus Meneer Vis

Meneer Vis is een rustige man van 78 jaar. Hij houdt van 
fietsen, puzzelen en schilderen. Zijn vrouw is overleden, 
waardoor hij al een tijd op zichzelf aangewezen is. De 
laatste tijd gingen er steeds meer dingen mis en vertelde hij 
soms ongeloofwaardige verhalen over mensen die bij hem 
op bezoek waren geweest. Zo zag hij laatst een buurvrouw 
die hem met een lijkwagen van de veranda kwam halen, 
wat hem angstig maakte. Ook kreeg hij meer moeite met 
het herkennen van voorwerpen en plaatsen, werd hij stijver 
en trager en had hij al een tijdje moeite met doorslapen. 
De diagnose dementie werd gesteld, waarschijnlijk het type 
Lewy Body. De kinderen van meneer spraken onderling af 
dat zij hem zoveel mogelijk zorg zouden bieden, zodat hij 
zo lang mogelijk thuis kon blijven wonen. Ook werd de 
thuiszorg ingezet. Door een forse toename van zijn 
waangedachten, het omdraaien van zijn dag-en-nachtritme 
en de angsten waaraan hij leed, was het niet meer mogelijk 
om de zorg thuis optimaal te regelen. Meneer kwam, in 
gezamenlijk overleg met zijn kinderen, op een wachtlijst 
voor een verpleeghuis terecht. Het duurde een paar 
maanden voordat hij kon verhuizen, niet naar het huis van 
voorkeur, maar dit huis leek een goed alternatief. De 
verhuizing was een opluchting en zijn kinderen waren blij 
dat ze eindelijk even op adem konden komen: 'Hij zit nu 
veilig en er wordt goed voor hem gezorgd, dat is het 
belangrijkste, die spullen die komen wel.' Meneer Vis heeft 
de verhuizing zonder tegensputteren ondergaan, maar voelt 
zich niet thuis. Hij herkent zijn kamer niet en denkt steeds 
dat hij in een leeg hotel is. Normaal zou een puzzel hem 
goed doen, maar die ligt ergens verstopt in de nog 
onuitgepakte dozen. Hij gaat regelmatig de gang op en 
zoekt daar troost bij iemand die hem hopelijk kan helpen. 
'Waar ben ik?', vraagt hij verdrietig. 'Ik ben mijn vrouw kwijt 
en mijn kinderen, normaal waren ze altijd in de buurt en 
konden we even naar elkaar zwaaien maar ik zie ze niet.' De 
verzorgende die meneer tegenkomt, loopt vriendelijk met 
hem mee naar zijn kamer en zoekt een tijdje in een van de 
dozen. Ze haalt er een trouwfoto uit, waarnaar hij meteen 
begint te zwaaien en zegt: 'Zie je? Ze is er tóch nog, 
gelukkig heb je haar gevonden.' Op een andere foto staat 
een huis met een groot weiland met schapen. Hij vertelt dat 
hij hier altijd heeft gewoond. De zorgmedewerker denkt dat 
hij misschien toch beter had kunnen wachten op het plekje 
in de zorgboerderij, nu woont hij midden in de stad in een 
luxe appartement.

In de casus van meneer Vis komen verschillende 
thema’s naar voren die van invloed zijn op het zich niet 
thuis voelen in een verpleeghuis. Ook valt te lezen, dat 
er vóór de verhuizing niet goed ingespeeld is op zijn 
levensverhaal en waar hij vandaan komt, waardoor hij 
nu niet op zijn plek zit. Helaas gebeurt het vaak dat 
iemand door spoed niet in het huis van voorkeur 
terechtkomt en daarna niet meer overgeplaatst wordt 
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vanwege nadelige effecten op de cognitie. Dit kan ertoe 
leiden dat iemand zich niet thuis gaat voelen in het 
verpleeghuis, wat de kwaliteit van leven niet ten goede 
komt. Vaak wordt gedacht, dat mensen met dementie 
zich toch wel thuis gaan voelen, als er maar genoeg 
aandacht is voor de bewoners. Dat kan bijvoorbeeld 
door kleinschalig te werken. Maar ook binnen klein-
schalige woningen zijn er grote verschillen. Uit onder-
zoek blijkt dat kleinschalig wonen bijdraagt aan de 
kwaliteit van leven van mensen met dementie ten 
opzichte van traditionele verpleeghuizen, maar dat er 
weinig verschil gevonden wordt tussen bijvoorbeeld 
een zorgboerderij en een kleinschalige afdeling in een 
verpleeghuis.10 Meneer Vis zal zich waarschijnlijk het 
beste voelen op een zorgboerderij, omdat hij altijd op 
een boerderij heeft gewoond, terwijl meneer Olijk het 
heerlijk vindt op zijn kleinschalige afdeling in de stad. 
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Figuur 1  De bloem van persoonsgericht werken.9

CONCLUSIE
Concluderend is het belangrijk om iemand met 
dementie goed te leren kennen. Om een totaalbeeld van 
iemand te krijgen kan er gebruikgemaakt worden van 
de bloem van persoonsgericht werken van het Trimbos-
instituut (figuur 1).9 Deze bloem geeft overzichtelijk 
weer welke gedragsfactoren een rol spelen in iemands 
leven en wat iemands behoeften zijn vanuit de levens-
loop. Het zou mooi zijn als we dit in de thuissituatie al 
meer zouden inzetten om iemand goed te leren kennen 
en niet alleen de zorgvrager met dementie, maar ook de 
mantelzorgers mee te nemen in het verhuisproces. Er 
gaat namelijk een lang traject aan de verhuizing vooraf, 
waarbij niet alleen mantelzorgers maar ook zorg-
professionals sterk betrokken zijn. Zij kennen iemand 
goed en kunnen daarom veel vertellen over de levens-
loop van diegene, maar ook tips geven over hoe met 
iemand om te gaan en wat werkt tijdens verzorging. Als 
dit alles gebundeld wordt tot een overzichtelijk geheel 
voor iedereen die in het verpleeghuis betrokken raakt 
bij de nieuwe bewoner, kan er vanaf het eerste uur 
persoonsgericht gewerkt worden en komt dat thuis 
voelen een stukje dichterbij. ■

TIPS OP EEN RIJ VOOR THUIS EN IN HET 
VERPLEEGHUIS

VOOR THUIS
• Op tijd praten over de toekomst: advanced care 

planning
• Samen verpleeghuizen bezoeken en dit regelmatig 

blijven doen 
• Thuis in kaart brengen van levensloop, behoeftes en 

tips
• Zelfregie bevorderen 
• Advies geven aan mantelzorgers over het belang van 

een ingerichte woning

VOOR IN HET VERPLEEGHUIS
• Veiligheid en zelfregie in balans brengen
• Meenemen van bekende spullen naar verpleeghuis 

vanaf dag 1 
• Persoonsgerichte zorg vanaf dag 1
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