De Zorgmethodiek volgens Professor Erwin Böhm
Meerwaarde voor cliënt en (mantel-)zorg bij geheugenproblemen
Hoe om te gaan met dementie in het dagelijks leven

Gericht op zingeving, het behoud van vaardigheden, zelfredzaamheid en eigenwaarde

De natuurlijke ‘warme’ aanpak van
belevingsgerichte zorg ‘uit het hart’,
versterkt met een resultaatgerichte benadering

•
•
•
•
•
•

Waarbij kennis van het persoonlijk beleefde verleden centraal staat
Waardoor je naar de wereld om je heen leert kijken door de ogen van de cliënt
Waarbij herkenbare ‘zingeving’ de onrust beperkt en dagelijkse tevredenheid bevordert
Waarbij vaardigheden en zelfredzaamheid worden ondersteund, hoe minimaal het soms ook is
Waarbij het individueel welzijn, maar ook het groepsproces beter gaat
Maar waarbij je wel ‘durf’ moet hebben om afstand te nemen van wie de persoon is geweest

Wat maakt het verschil?
•
•
•
•
•

•

Zorgdoelen- en acties zijn strikt terug te herleiden naar aantoonbare persoonlijke
behoefte
Uit kunnen sluiten van generieke en subjectieve interventies (geen onnodige dingen doen..)
Begeleiden en zorgen op onderdelen waar het echt noodzakelijk is
Balans tussen ‘klein dagelijks geluk’ en de dieperliggende emotionele behoeften
Reactivering mogelijk en zichtbaar maken:
- Functioneel voor (mantel-)zorgers
- Wordt erkend als behandeling*
- Emancipatie van welzijnsbegeleiding
Meetbaar kunnen maken van resultaten

*Voor WLZ-indicaties H533

Onbedoeld leed..
We mogen vaststellen, dat iedereen in de
zorg bij geheugenproblemen het beste wil.
Maar we berokkenen daarbij helaas ook
onnodig leed, zonder het te willen of
te weten.
Omdat we vanuit onze eigen denkwereld redeneren
en te weinig écht weten over de persoonlijke beleving van onze
cliënten. We realiseren ons te weinig, dat wij er nog niet waren toen
hij/zij opgroeide in een volstrekt andere tijd dan nu..
Goed en kwaad, fijn en vervelend; het was allemaal anders..

Het vraagt om een beter
doordachte aanpak..

Op 150 plaatsen in de EU is het mogelijk om bij dementie:
•

Veel langer een relatief actieve en zinvol bestede dag te hebben

•

Het gevoel van eigenwaarde en zingeving te behouden

•

Een schakeling te maken van dagactiviteiten die passen in de
leefwereld en bijdragen aan een stabiele emotionele situatie (tevredenheid)

•

Nauwelijks gedragsproblemen te vertonen en minder rustgevende
medicijnen te hoeven gebruiken.

•

Nog actief en tevreden te blijven tot de laatste weken van het leven

•

In een vorm van functionele interactie te blijven met de zorg. Je begrijpt elkaar echt!

•

Geen overmatige belasting van de zorg te voelen

Prof. Erwin Böhm (Wenen, 1940)

‘Weglopen is geen dementie, maar je ‘niet thuis voelen’
‘Ieder mens moet elke dag minstens één keer belangrijk kunnen zijn’
‘Zorgen bij dementie doe je met de handen op de rug’
‘Alledaagse risico’s moet je ook durven nemen bij mensen met dementie’

Verdieping en methodisch maken ‘belevingsgerichte zorg’
In toenemende mate een eis van de overheid…

•
•
•
•
•
•
•
•

Böhm is een gevalideerde zorgmethode: geen ‘experiment’
Niet alleen een ‘visie’ of een ‘model’ maar een ‘methode’
Zorgvuldige stappen in een afgewogen volgorde
Onderzoek en ervaring hebben tot verfijning geleid
Medewerkers volgen een opleiding en worden gecertificeerd
Certificeringen worden onderhouden d.m.v. een 2-jaarlijkse audit
Grote gelijkenis met principes van ‘grote dementie-denkers’
Sluit nauwgezet aan op actuele onderzoeksresultaten.
Effecten
gevalideerd door
Landesakademie
Oostenrijk 2010

Uitgangspunten zorgmethodiek Böhm:
Een mens met geheugenproblemen, beschouwen we niet als ‘ziek’,
maar als iemand die uitsluitend diens eigen
beleefde leefwereld herkent en daar naar probeert te handelen.
Gedragsstoornissen zijn dan in veel gevallen ‘opvallend gedrag’ tegen
een achtergrond die niet past bij de mens in kwestie.
Vanuit de passende leefwereld daarentegen, kan de mens nog
verbazend veel..

De (mantel-)zorg kan zich verplaatsen in die leefwereld;
Het kan niet (en zelfs niet ‘een beetje’) andersom..
Structuur bieden buiten de beleefde leefwereld stuit op
toenemend onbegrip, met dwaalgedrag, apathie of agressie.

Een gerichte aanpak begint overzichtelijk..
Het doel is immers te streven naar ‘een tevreden dag’:
Weet dan wat het ‘klein dagelijks geluk’ zou kunnen zijn:
(in relatie tot de fase waarin de persoon verkeert)
-

Wat doet hij/zij (nog) graag
Wat lust hij/zij graag

Weet ook welke ‘structuur’-elementen belangrijk zijn voor een goed gevoel
van veiligheid (thuisgevoel)
-

Klopt de kamer als hij/zij wakker wordt?
Wat zijn de eerste handelingen volgens gewoonte van de persoon?
Aan welke dingen houdt hij/zij graag vast?

Belang van ‘zingevende activiteiten’
Als de mens in het hoofd maximaal 25 jaren oud is..
• Dan is het een ander mens, dan vóór de geheugenproblemen serieus werden..

• Dan voelt hij/zij zich als iemand die hard moet werken om de kost te verdienen
• Dan is ‘indruk maken’, of ‘laten zien wie je bent’ belangrijk
• Dan begrijp je de wereld en de mensen van nu niet
• Dan zoek je naar zekerheden; een passende omgeving;
een ‘thuisgevoel’
• Dan wil je weg of je wordt boos, als het allemaal niet klopt..
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Het belang van een ‘thuisgevoel’ en eigen ‘normaliteit’
Omgeving, maar vooral bejegening!

Ongewild kan thuisgevoel ontbreken..
• Vreemde omgeving
• Vreemdelingen, vreemde dialecten
• Vreemde geuren
• Ongewone/onbekende bejegening
• Ongewenste contacten of bejegening
• Geen plaats voor eigen rituelen
• Afhankelijk van derden
• Ik ben niets meer
• Ik heb niets meer te zeggen
• Ik heb geen zinvolle taken of werk meer
• De zorgmedewerker denkt niet aan mij, maar aan zichzelf..

Het begint met vaststellen wat werkelijk dementie is..
De combinatie van de ziekte, slijtage van de hersenen en een bezwaard
emotioneel verleden’ (Prof. Marcel Olde Rikkert)
Te onderscheiden van andere symptomen,
Waarmee het vaak vermengd is..
•
•
•
•
•
•
•
•

Fysieke regressie
Somatische aandoeningen
Depressie
Paranoia
Autisme
ADHD
Schizofrenie
Borderline syndroom

En dat verdwijnt niet automatisch bij het ouder worden..

Vijf centrale richtingen om te handelen
•

Inhalen
van een tekort in het beleefde verleden

•

Versterken
van verzwakte, maar nog aanwezige vaardigheden

•

Afleiden
van een onhoudbare of escalerende situatie

•

Compenseren
van driften of negatieve ervaringen

•

Oplossen
van een dominant probleem in het gevoelsleven

METEN IS WETEN

Inzet op activerende zingeving en zelfredzaamheid
vanuit eigen beleefde realiteit
•

Oppikken van relevante belevingsverhalen (vertrouwelijk):
inspelen op gedragskenmerken en inzetten op activering en tevredenheid

• Weten wat er emotioneel ‘in de weg zit’; weten hoe daarmee om te gaan
Een set van werkzame probleeminterventies kunnen verzamelen en gebruiken
•

Werken met een aaneenschakeling van gerichte activiteiten (individueel en in groepsverband)

•

Alles gericht op persoonlijke zingeving, zelfredzaamheid, bewegen,
kauwen en communiceren: uitdagen van resterende hersenfuncties:
minimaal ondersteunen; niet uit handen nemen.

•

Inzet op 24 uur: thuissituatie en dagactiviteiten

Van biografie naar gerichte daginvulling
psychobiografie
Observatie

Thema’s uit de biografie

houding, gedrag maar ook klein geluk

Regionale geschiedenis

Culturele achtergrond
Samenvatting per levensfase
Letterlijke uitspraken + cultuur/historie

Tekortkoming/inhaalbehoefte

Sleutelprikkels

Levensmotief/-doel/zingeving

Reactie-factoren

Karakter

Copings

Sympathisch/parasympatisch

reageren op situatiewijziging

Thuisgevoel

Normaliteit
Herkenbare structuur

Bereikbaarheidsfase/gevoelsparameter
probleemduiding
Probleem
preventie

24 uur
stabiliteit
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Het resultaat in beeld..

Foto’s:
Zorgboerderij Giersbergen
(dagbesteding/-behandeling)
en
De Schutse Zorg Tholen
(verpleging en verzorging)

De opleiding:
•

Alle onderdelen van de opleiding worden aangeboden in overzichtelijke
videomodules van steeds een half uur

•

De organisatie kiest voor ofwel een fysieke opleiding:
10 sessies van 3 uur en een examensessie
Videomodules ter ondersteuning van de stof
Controlevragen en praktijkopdrachten na elke sessie

•

Ofwel een hybride opleiding:
20 videomodules à 30 minuten
3 fysieke sessies à 3 uur (begin, 2x tussentijds) en fysieke examensessie
Controlevragen en praktijkopdrachten na elke sessie

Formele belasting: 80 klokuren (met een V&VN/BIG-registratiewaarde van 60 punten)

