
Filmpjes over het lerend vermogen van mensen met dementie 

 
Mensen met dementie passen zich constant aan op basis van hun mogelijkheden, maar ook op 

basis van hun fysieke en sociale omgeving. Dit aanpassen noemen wij het lerend vermogen van 
mensen met dementie. Wetenschappelijk is aangetoond dat dit lerend vermogen er is en dat door 
slimme begeleiding hierop handig ingespeeld kan worden. Met prachtige resultaten zoals meer 
zelfredzaamheid, minder storend gedrag, meer bewegingsvrijheid voor mensen met dementie en 
omgang met moderne hulpmiddelen.  

 

Over dit lerend vermogen is een boek geschreven waarvan er inmiddels ruim 10.000 
verkocht zijn. Zie www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl. Toch is er nog veel onbekendheid 
met de mogelijkheden die het bewust inspelen op dit lerend vermogen biedt. Daarom is 
een project gestart waarbij 20 films over het lerend vermogen gemaakt worden.  
 

Deze films worden breed verspreid op relevante websites, maar komen ook beschikbaar voor het 

zorgonderwijs, voorzien van handreikingen in de vorm van lespakketten. Dit is een gezamenlijk 

project van Alzheimer Nederland, ISAO, Haagse Hogeschool en DAZ en wordt mede mogelijk 
gemaakt door een subsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.  
 
Voor dit project willen wij vooral praktijkvoorbeelden in beeld brengen, zoals: 

• Weer zelf de boterham smeren of koffie zetten 
• Het bedienen van een tabletcomputer 
• Niet meer constant dezelfde vraag stellen 

• Geen gesloten afdeling meer 
• Een vaste wandelroute 
• Zelf medicatie beheren 
• Omgaan met de magnetron 
• Niet meer slaan of schelden 
• Omgaan met een praatknop 

• Etc., etc., … oftewel mooie ervaringen 

 
Hiervoor zijn wij op zoek naar families en zorgverleners bij wie de komende maanden gefilmd kan 
worden. We willen zowel een aantal filmpjes maken rond thuiswonende mensen met dementie, als 
rond mensen die in een zorginstelling wonen. Uiteraard gebeurt dit respectvol en in goed overleg 
met betrokkenen. 
 

De procedure om tot de films te komen, ziet er als volgt uit: 
 Aan de hand van de melding nemen wij telefonisch contact op om wat meer te horen over 

het praktijkvoorbeeld.  
 Aan de hand van informatie over de aanmeldingen voor filmpjes wordt in samenspraak 

tussen de organisaties betrokken bij dit project een keuze gemaakt welke verhalen 
wel/niet in beeld gebracht worden (er komen 20 films, wie weet hebben we veel meer 

goede suggesties of gaan veel suggesties over vergelijkbare situaties…). 
 Vervolgens wordt in overleg met betrokkenen door DAZ een ‘script en draaiboek’ voor de 

film uitgeschreven.  

 Op basis van het goedgekeurde script komt een filmploeg op een van tevoren afgesproken 
moment filmen. Waarschijnlijk duren de opnames per film een halve tot hele dag.  

 Na montage wordt het resultaat ter goedkeuring voorgelegd aan de mensen die in beeld 

komen.  

 
 
Heeft u een mooi voorbeeld, meld dat dan svp bij ons, dan nemen wij contact op om te overleggen 
over de mogelijkheden om dit op positieve wijze in beeld te brengen.  
 

Bel of mail ons via leren@anderszorgen.nl of 035-6220336.  
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