
DEMENTIE

ZOOM
EVENWICHT TUSSEN BESCHERMING EN AUTONOMIE

Mensen met dementie zijn méér dan (zorg)afhan
kelijke patiënten. Ook zij hebben verwachtingen en 
wensen. Ook zij willen liefst zelf beslissen over hun 
eigen leven. Nu en in de toekomst. Maar hoe vind 
je voor hen een evenwicht tussen autonomie en 
bescherming?

Dementie vormt een ernstige uitdaging voor onze 
samenleving: de aandoening is momenteel niet te 
genezen en door de verouderende bevolking zal het 
aantal personen met dementie de komende decennia 
aanzienlijk toenemen. Hoe kunnen we de levens
kwaliteit van personen met dementie en hun omgeving 
verbeteren, is de centrale vraag in de acties rond 
dementie van de Koning Boudewijnstichting.

Mensen met dementie hebben het gaandeweg moeilijker 
om zelf beslissingen te nemen. Over hun eigen 
gezondheid en hun zorg, in de eerste plaats. Maar ook 
over het beheer van hun goederen, over hun 
nalatenschap, of over welk soort behandeling ze nog wel 
en welke ze niet meer willen aan het eind van hun leven. 

Toch hebben ook deze mensen nog verwachtingen, 
wensen en levensdoelstellingen. Hoe kunnen we 
daarmee maximaal rekening houden? Hoe geven we 
hen toch nog alle kansen op autonomie? Terwijl we 
hen tegelijkertijd voldoende moeten beschermen. 
Tegen zichzelf en tegen anderen.

Een aartsmoeilijke en delicate evenwichtsoefening. 

IN EEN OOGOPSLAG 

Vroegtijdige zorgplanning en vaststelling van competenties zijn instrumenten om de autonomie 
van personen met dementie te bevorderen.

Bij mensen met dementie raakt de verwerking van 
informatie in de hersenen verstoord. Daardoor 
verliezen zij grip op het leven. Niet van vandaag op 
morgen. Maar geleidelijk aan. 

Om personen met dementie nog zoveel mogelijk zelf 
te laten beslissen, moeten we inschatten over welke 
mentale vaardigheden ze nog wel beschikken. Maar 
tegelijkertijd moeten we weten wat hun wensen en 
verwachtingen zijn. Nu, maar ook op het ogenblik dat 
de dementie al vergevorderd is. 
Hiervoor kan een proces van vroegtijdige zorgplanning 
of ‘advance care planning’ helpen. Concreet betekent 
vroegtijdige zorgplanning ‘vroeger nadenken over 
later’, er over praten met anderen (zowel zorg
verleners als naasten) en eventueel de resultaten 
neer schrijven in een wilsverklaring.
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ENKELE MARKANTE CIJFERS
• Huisartsen hebben slechts met 1 op 3 van hun terminaal 
zieke patiënten een gesprek over hun toekomstige zorg.

 Bij 8% leidt dit overleg tot een gedocumenteerd zorgplan.1

• 38% van alle ‘nietplotse’ overlijdens heeft plaats in een 
acute afdeling van het ziekenhuis. Nochtans geeft slechts 
5% van de mensen aan dat ze bij voorkeur in deze 
zorgomgeving willen overlijden. 89% sterft liever thuis of 
in het woonzorgcentrum.2  

• Slechts bij 54% van de ‘nietplotse’ overlijdens waren 
huisartsen op de hoogte van de plaats waar de patiënt 
wenste te overlijden. Indien de huisarts dit wel weet, 
overlijdt ook 80% op die plaats.3 

• Uit een steekproef bij 764 personen met dementie die 
overleden waren in een woonzorgcentrum, blijkt dat 
slechts 3% een wilsverklaring had.3 
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Competentie, een voorwaarde voor autonomie

Beschikken personen met dementie nog over de 
noodzakelijke mentale capaciteit om een bepaalde 
beslissing te nemen? 

Het is een moeilijke vraag, want iemand die onbe
kwaam is op één domein, kan perfect autonoom en 
verantwoordelijk blijven op andere domeinen. Iemand 
die niet meer in staat is om zijn financiën te beheren, 
kan best nog capabel zijn om over een ingrijpende 
medische ingreep te beslissen.

Opgepast voor misverstanden  
over dementie en competentie!
››   Een diagnose van dementie houdt geen verklaring 

van incompetentie in. 

 Personen met dementie, zeker in de beginfase, 
hebben nog tal van competenties. Men dient uit te 
gaan van de omgekeerde stelling: elke persoon is 
competent tot een onderbouwde assessment, al of 
niet bevestigd door de vrederechter, het tegendeel 
heeft bewezen. 

››   Functionele competentie mag niet worden verward 
met beslissingscompetentie. Al te vaak wordt van 
zorgafhankelijke personen aangenomen dat zij op 
geen enkel vlak nog competent zijn. Een misvatting!

››   Ook mensen met verregaande dementie kunnen 
nog communiceren en hun wensen uitdrukken. Toe
gegeven, misschien niet met woorden. Maar een 
blik, een beweging of een gedrag kan net zo goed 
een betekenisvolle vorm van communicatie zijn.

Kortom, voor mensen met dementie moet de focus 
worden gelegd op de bekwaamheden die nog over
blijven, en niet op wat al verloren is gegaan. Compe
tenties dienen daarom contextafhankelijk vastgesteld 
te worden.

FEITEN EN ANALYSE

4.  Teno J. Advance Care Planning for Frail, Older Persons. In: Morrison RS, Meier DE, Eds. Geriatric Palliative Care. Oxford University Press. 2003. pp 307-313.

De echtgenote van een overleden man met dementie. 
“Plannen maken met een persoon met dementie is nog 
wel mogelijk. Maar het moet gebeuren in een 
vertrouwde en veilige omgeving. Je moet heel veel met 
hen blijven praten, zelfs al krijg je niet altijd antwoord. 
Ze hebben heel veel tijd nodig. Laat je ook bijstaan. 
Door professionelen en door lotgenoten. Mijn contacten 
in het alzheimercafé hebben me zeer goed geholpen.”

Vroegtijdige zorgplanning en wilsverklaringen – dialoog moet taboe doorbreken

Vroegtijdige zorgplanning wordt steeds meer 
gepromoot als een strategie om de autonomie van 
personen met dementie te versterken. Dankzij 
vroegtijdige zorgplanning kunnen we beter rekening 
houden met hun verwachtingen en wensen. Vooral 
voor het ogenblik waarop ze zelf niet meer in staat zijn 
om die wensen uit te drukken.

Vroegtijdige zorgplanning is een proces in drie stappen4: 

STAP 1  actief luisteren naar de persoon met de
mentie om zijn of haar perceptie van de 
actuele levenskwaliteit te begrijpen;

STAP 2  overleg met de persoon om gemeenschap
pelijke zorgdoelen te bepalen, gebaseerd 
op een gezamenlijk begrip van waar de 
patiënt zich bevindt in het ziektetraject;

STAP 3  formuleren van plannen voor de onzekere 
toekomst om ook dan de wensen van de 
persoon te kunnen inwilligen.

Bij voorkeur wordt daar een vierde stap aan 
toegevoegd: het neerschrijven van het resultaat in een 
wilsverklaring. In het ideale scenario wordt daarbij ook 
een vertegenwoordiger aangeduid om de belangen van 
de persoon met dementie te behartigen op het 
ogenblik dat die daartoe zelf niet meer in staat is. 

Een wilsverklaring is echter nooit definitief en is 
vooral een instrument om de dialoog te 
ondersteunen. Ze moet altijd kunnen gewijzigd 
kunnen worden als de opsteller dit wenst. En 
bovendien treedt ze pas in werking van zodra de 
persoon zijn wensen niet meer zelf kan 
uitdrukken.
   
Er zijn echter tal van hindernissen om vroeg
tijdige zorgplanning toe te passen. In de eerste 
plaats moeten we het taboe overwinnen om 
over een onzekere toekomst en het levenseinde 
te praten.
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Het vaststellen van competenties is werk voor 
specialisten

 
Het omstandig medisch verslag
Het vaststellen van bekwaamheid is complexe materie 
en wordt best uitgevoerd door mensen met expertise 
terzake: huisartsen, neurologen, psychologen, psy
chiaters, geriaters …. Maar, ook zij beschikken niet in 
alle contexten over pasklare hulpmiddelen om deze 
bekwaamheden vast te stellen. In de brochure ‘Juristen 
en oudere personen met cognitieve moeilijkheden  
Naar een betere interactie’ stelt KBS een model voor 
van een ‘omstandig medisch verslag’. Alle zorg
verstrekkers kunnen ermee aan de slag. Tegelijk is het 
document ook bruikbaar voor juristen, voorlopig 
bewindvoerders, notarissen en vrederechters.

Een Europees kader voor voorafgaande 
wilsverklaringen

In het kader van de Europese ‘Joint Action Against 
Dementia’ (Alcove) bracht de Stichting Europese 
juristen, ethici en dementieexperts samen om na te 
denken over wilsverklaringen voor personen met 
dementie en om aanbevelingen te formuleren. 
Zie ook www.alcoveproject.eu

VAN ANALYSE NAAR ACTIE

Prof. Luc Deliens, Onderzoeksgroep Zorg rond het  Levenseinde: “Bij mensen met dementie zijn het vaak 
familieleden en artsen die beslissen over de zorgverstrekking en de behandeling. De meeste mensen met 
dementie over lijden dan ook zonder dat hun wensen in overweging zijn  genomen.”

Evaluatierooster 
van de capaciteiten van de patiënt alleen, als koppel,
samenwonend of met begeleiding

Domein  
van de  
betrokken 
capaciteit

1. Niet beperkt
Omcirkel wat  
van toepassing is.

2. Volledig 
beperkt
Omcirkel wat  
van toepassing is.

3. Relatief 
beperkt
Omcirkel wat  
van toepassing is.

4. Mogelijke hulp
of steun

Omcirkel wat van 
toepassing is.

Personen 
herkennen 
(naasten, 
bekenden, 
onbekenden…)

• Geen problemen 
met het herkennen 
van personen

• Kent namen van 
familieleden, 
bekende personen

• Herkent naaste 
familieleden niet

• Herkent zichzelf 
niet in de spiegel

Heeft last met 
namen van 
kinderen, 
kleinkinderen, 
bekende personen

Familiefoto met 
namen van 
kinderen en 
kleinkinderen

Financiën  
en goederen 
beheren

• Kan omgaan met 
cash of bankkaart 

• Beheer van 
financiën of 
onroerende 
goederen 

• Kan administratie 
bijhouden

• Betalen met 
debet of 
kredietkaart

• Herkent de 
waarde van het 
geld en goederen 
niet meer; kan 
niet meer omgaan 
met geld, bank of 
kredietkaarten 

• Begrijpt de 
facturen en 
bankafschriften  
of financiële 
transacties niet 
meer

• Hulp nodig van 
derden bij inge
wikkelde activitei
ten zoals  
belastingen, 
internet
bankieren…

• Kan nog een 
dagelijks budget 
beheren

• Documenten en 
papieren 
eenvoudiger 
klasseren 

• Zorgen voor een 
voorraad papier, 
enveloppen en 
postzegels

• Adressenboekjes 
• Hulp van 
vertrouwens
persoon

• Controle en/of 
opsplitsing van 
lopend budget 

Uittreksel van het Evaluatierooster van de capaciteiten van de patiënt alleen, als koppel, samenwonend of met begeleiding in X. Seron, ‘Juristen en oudere 
 personen met cognitieve moeilijkheden, naar een betere interactie’ (publicatie van de Koning Boudewijnstichting)



Résultats
(moyens) en lecture, sciences et mathématiques pour toute la Belgique selon l’origine (PISA 2009)

Lecture Mathématiques Sciences

Autochtones 518,936 529,028 520,969

2e génération 454,371 458,595 446,947

Immigrés 447,912 454,031 440,617
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 Van proefprojecten naar duurzame praktijk 

Vroegtijdige/voorafgaandelijke zorgplanning (VZP) is mensenwerk. Het 
gaat over communicatie en dialoog, een intensief proces van overleg
gen, praten, en luisteren. Om vroegtijdige/voorafgaandelijke zorgplan
ning in België te promoten, ondersteunde de Koning Boudewijnstich
ting 12 lokale proefprojecten in verschillende zorgomgevingen. Op 
basis van deze proefprojecten werden aanbevelingen voor de concrete 
toepassing van VZP geformuleerd. 

In een volgende fase werd strategische steun gegeven om een veran
kering van VZP in de praktijk te bevorderen. Er werden 5 projecten ge
selecteerd om vroegtijdige/voorafgaandelijke zorgplanning in te bed
den in de zorgcultuur via vorming, sensibilisering, lokale 
samenwerking tussen actoren en toepassing in verschillende leefomge
vingen. 

Daarnaast werden twee elearningmodules werden ontwikkeld voor 
huisartsen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Een coalitie van 15 organisaties (Union des villes et des communes de 
Wallonie, Société scientifique de médecine générale, ouderengroepen, 
thuiszorgorganisaties, federatie palliatieve zorg….) zet zich in om 
vroegtijdige zorgplanning meer ingang te doen vinden in woonzorgcen
tra en in de thuisomgeving in Wallonië. 

Volgende aanbevelingen werden uit de strategische projecten afgeleid:  
››   Er moet bij de VZP rekening gehouden worden met gevoeligheden 

van mensen met verschillende culturele achtergronden.
››   Het is wenselijk dat vroegtijdige zorgplanning in het curriculum van 

alle zorgverleners wordt opgenomen.
››   Referentiepersonen die een rol krijgen rond vroegtijdige zorgplan

ning zouden zorgverleners kunnen bijstaan bij de praktische imple
mentatie.

››   Er is overleg nodig om de overdracht van de informatie tussen ver
schillende zorgsettings te vergemakkelijken.

››   De centrale rol van de huisarts moet verder uitgebouwd worden in 
de dialoog tussen verschillende zorgsettings.

Campagne – Vroeger nadenken over later
In 100 jaar tijd hebben we 30 gezonde levensjaren gewonnen. Om die 
extra jaren zinvol en in goede gezondheid door te brengen, is het es
sentieel om deze latere levensjaren tijdig te plannen.

Zie ook: www.maakplannen.be

VAN ANALYSE NAAR ACTIE Publicaties

Vroegtijdige zorgplanning voor personen met 
dementie: hoe pakt u het aan?, 2014.

Vroegtijdige zorgplanning voor personen met 
dementie in praktijk: resultaten van actieonder-
zoek, 2014.

ZOOM: Vroeger nadenken over later – Waarom 
tijdig praten over en plannen voor later belang-
rijk is, 2014.

Juristen en oudere personen met cognitieve 
moeilijkheden. Naar een betere interactie, 
2011.

Dementie, hoe ermee omgaan? 2017

U kunt deze publicaties gratis downloaden via 
www.kbsfrb.be

Verantwoordelijke uitgeVer

Luc Tayart de Borms 
Brederodestraat 21  1000 Brussel
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de koning boudewijnstichting
SAMEN WERKEN AAN EEN BETERE SAMENLEVING

De Koning Boudewijnstichting heeft als op
dracht bij te dragen tot een betere 
samenleving.

De Stichting is in België en Europa een 
actor van verandering en innovatie in dienst 
van het algemeen belang en van de 
maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om 
een maximale impact te realiseren door de 
competenties van organisaties en personen 
te versterken. Ze stimuleert doeltreffende 
filantropie bij personen en ondernemingen.

De Koning Boudewijnstichting is een stichting 
van openbaar nut. Ze werd opgericht in 
1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning 
was.   

Dank aan de Nationale Loterij en aan 
alle schenkers voor hun gewaardeerde 
steun.

kbsfrb.beDochter van een moeder met dementie: “Ik heb altijd gedacht dat 
ik mijn moeder zou kwetsen als ik het met haar over de toekomst 
had. Ze zou misschien denken dat ik van haar af wil. Maar uitein-
delijk zeg ik tegen mezelf dat het een bewijs van liefde van mijn 
kant zou zijn als ik dit gesprek met haar zou laten doorgaan…”

Volg ons op:


