DENKEN IN MOGELIJKHEDEN BIJ DEMENTIE – CASUS VERHULST
HANDOUT BIJ OEFENING BEHOEFTENINVENTARISATIE

Mevrouw Verhulst heeft beginnende dementie. Zij
woont samen met haar man in een kleine
eengezinswoning. Mevrouw Verhulst is een
vriendelijke dame. Ze kijkt graag televisie en doet nog
zoveel mogelijk het huishouden zelf. Haar man heeft
de zorg voor de lunch en voor het avondeten
overgenomen, maar zijn vrouw helpt meestal wel met
koken of tafel dekken.
De heer Verhulst is verder een enthousiast golfer. Hij
gaat één keer per week een middag golfen op de
plaatselijke golfbaan, met twee vrienden. Meestal belt
hij op zo’n middag een keer of twee naar huis om te
vragen hoe het met zijn vrouw gaat.

Oefening
•
•
•

Groepje van vier
Tijd: ± 10 minuten
Vier rollen:
Casemanager

De casemanager probeert erachter te komen wat de behoefte van de heer Verhulst is
met betrekking tot zijn hobby’s en vrije tijd.
Ze weet dat de heer Verhulst golft, maar kan hij hierin ook zijn ei kwijt?

Persoon met
dementie

(krijgt aparte instructies)

Mantelzorger

(krijgt aparte instructies)

Observant

De observant let er op of de casemanager voldoende doorvraagt naar de betekenis,
het belang van de door het echtpaar genoemde (gemiste) activiteiten of hobby’s en
de belemmeringen om die uit te voeren.

De observant rapporteert na afloop van de oefening –na overleg met de casemanager- tijdens de plenaire
sessie aan de andere deelnemers wat de behoeften van dit echtpaar zijn, voor de heer en mevrouw Verhulst
apart, of eventueel voor hen samen.

ROL PERSOON MET DEMENTIE – MEVROUW VERHULST

U vindt dat u best alleen thuis kan blijven. U zou dat ook helemaal niet erg vinden, want dan kunt u lekker
televisie kijken, u eet tussen de middag een boterhammetje. En u vindt ook wel leuk om een tijdschriftje te
lezen.

ROL NAASTE – MENEER VERHULST

U wil het golfen niet opgeven, en ook het contact met uw golfmaten is heel belangrijk voor u. Maar u vindt het
heel vervelend om uw vrouw een hele dag alleen te laten. U bent erg ongerust dat er iets met haar gebeurt.
Het is al wel eens een keer voorgekomen dat ze –toen u weg was- de hele dag niets gegeten had.

