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PROGRAMMA 
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• De Brein-Omgeving Methodiek BOM™ 

thuis toepassen om tot een gunstige 

omgeving te kunnen komen 

• Mantelzorg in de Thuissituatie

• Ervaringsoefening stressopbouw

• Ondersteuningsplan mantelzorgers 

• Scholingsplan zorgprofessionals

• Vragen en opmerkingen kaartjes 



BREIN-OMGEVING METHODIEKTM
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Brein-Omgeving MethodiekTM

is een methodiek waarmee naar de omgeving van mensen met 

dementie gekeken wordt en door middel van aanpassing(en) de 

omgeving gunstig gemaakt kan worden  



BREIN-OMGEVING METHODIEKTM
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De visie is dat wanneer mensen met dementie hun omgeving als gunstig

ervaren, zij zich veiliger voelen en minder onbegrepen gedrag vertonen.



BREIN-OMGEVING METHODIEKTM
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Het leert hoe de omgeving gunstig gemaakt kan worden, verdeeld over de drie onderdelen, de fysieke omgeving, de 

ADL en de tijdsbesteding aan de hand van acht inzichten en belicht vanuit vier gedragsprofielen van mensen met 

dementie.  

De Brein-Omgeving MethodiekTM is ontwikkeld door Dr. Anneke van der Plaats, 

Hierin wordt uitgegaan van hersenbeschadiging waardoor mensen met dementie

hun omgeving niet meer begrijpen. 

Het raamwerk van de Brein-Omgeving MethodiekTM is de interactie en bejegening 

Op basis van observatie van de omgeving en de observatie van het gedrag van mensen met dementie

kan de omgeving gunstig gemaakt worden.



HERSENNIVEAUS GEZONDE HERSENEN
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HERSENNIVEAUS BESCHADIGDE HERSENEN
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GEDRAGSPROFIELEN
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Evenwichtzoekers zijn de dolers die niet meer kunnen lopen. Dwangmatig gaan ze roepen, tikken en geluid 

maken

Gedragsprofielen bij mensen met dementie zijn gebaseerd/een reactie op ongunstige statische en te 

dynamische prikkels: ongunstige omgeving. 

Dolers zijn mensen met dementie die dwangmatig lopen, op jacht naar prikkels

Zen-mediterenden zijn mensen met dementie die bijna de hele dag staren en vrijwel bewegingsloos zijn. Op deze 

manier sluiten zij de (te stille en te drukke) omgeving buiten door in zichzelf te keren.

De dwangmatige slapers slapen omdat zij de (te stille en te drukke) omgeving niet meer kunnen volgen. Hun 

spierspanning is hoog. Ze houden zich krampachtig in slaap. Vaak zitten deze mensen in een rolstoel en komen hun 

benen en voeten niet tegen elkaar en niet op de grond. De hersenen weten dan niet dat er een onderlichaam is.



HERSENKUNDIGE ONDERBOUWING /VOOR EEN

GUNSTIGE OMGEVING
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1.Indeling van de hersenen in vier niveaus en de bijhorende 

functies,

2.Een mens met dementie is afhankelijk van zijn omgeving 

3.Niet te weinig en niet teveel prikkels, het  doseren  van 

prikkels  is belangrijk 

4.Het is ongunstig mensen met dementie te laten falen,

5.Het geheugen bestaat uit plaatjes,

6. Externe prikkels kunnen doelgerichte 

bewegingen bevorderen, Doelgericht bewegen,

7. Impulsen, emoties en stemmingen zijn niet meer te 

bedwingen,

8. Minder behoefte aan slaap, meer behoefte aan dutten en aan 

veel licht overdag.
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FYSIEKE OMGEVING

 Huiskamer

 Keuken

 Badkamer

 Wc

 Slaapkamer

 Gang

 Tuin

 Balkon

Jaren 35 tot 65

Licht, kleur, geluid, geur, eenvoudig, overzicht, intuïtief 
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ADL
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 Het opstaan

 De maaltijden

 Het koffie en thee drinken

 Slowsleep/Dutten/Doezelen

 Voorbereiden op de avond 

 Het naar bed gaan

 De nachtrust

 Bezoek ontvangen

Sfeer, focus, tijd, niet teveel en niet te weinig 
prikkels 

Naar 

laag 3

Van 

laag 2



TIJDBESTEDING
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 Niet later dan 9.00 opstaan

 Ontbijten

 11.00 een activiteit, vooral bewegen

 Rond 12.00 eten en

 tot 15.00 een dut/slow sleep

 15.00 koffie of thee 

 15.30 tot 18.00 actief, vooral bewegen

 18.00 eten

 19.00 avondstemming

 21.00 naar bed

Evenwicht tussen buiten en binnen zijn

Evenwicht tussen rust en actie 

Naar 

laag 

3

Van 

laag 

2



MANTELZORGER IN DE THUISSITUATIE
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Chronisch stresssyndroom?

Bron: Pixabay
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MANTELZORGER IN DE THUISSITUATIE

15E NATIONAAL GERONTOLOGIECONGRES WORKSHOP BOM™ 1-11-2019

Vele mantelzorgers geven aan (over)belast te zijn en zich niet gehoord en gezien te voelen

Er is in de thuiszorg geen éénduidige methodiek of - adviezen die gebruikt worden door professionals

Er is onvoldoende kennis over onbegrepen gedrag bij dementie (mantelzorg/professional)

Ergotherapeuten hebben vaak de meest effectieve oplossingen en zijn een grote steun

Casemanagers dementie krijgen vaak onvoldoende tijd en hebben over het algemeen onvoldoende kennis van de 

BOM™ 



MANTELZORGER IN DE THUISSITUATIE

15E NATIONAAL GERONTOLOGIECONGRES WORKSHOP BOM™ 1-11-2019

Leeftijd en/of positie mantelzorger en mate van draagkracht/draaglast

Onvoldoende ruimte en tijd om adviezen te verkennen voor een oplossing

Relatie(s) op gespannen voet

Vermindering van netwerk 

Rouw en verlieservaring


