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Enkele 
weetjes over 
Personen 
met 
dementie 
(PmD)

• Persoonsgerichte zorg (Kitwood, 1999) 
houdt rekening met de psychologische 
behoeften van PmD
• Persoonsversterkende acties houden 

rekening met deze behoeften en 
onderhouden het persoon-zijn van PmD en 
leiden tot (relatief) welbevinden
• Persoonsondermijnende acties houden 

(meestal door omstandigheden) 
onvoldoende/geen rekening met deze 
behoeften en veroorzaken onbehagen 
(cluster van negatieve gevoelens)
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Persoonsversterkende acties (Kitwood, 1999) 

• COMFORT
• Ontspannen tempo – ontspannen sfeer

• IDENTITEIT
• Respect - waarderen

• GEHECHTHEID
• Oprecht zijn - bevestigen

• ZINVOL BEZIG ZIJN
• Gepast faciliteren – mogelijk maken

• ERBIJ HOREN
• Plezier – accepteren 

3

Persoonsversterkende acties tijdens zorgacties 
• COMFORT
• PmD bepalen het tempo van de zorgactie

• IDENTITEIT
• Toon eerbied voor de PmD door je gedrag

• GEHECHTHEID
• Houd rekening met hun gevoel
• Bevestig hen maximaal in wie ze zijn en wat ze kunnen

• ZINVOL BEZIG ZIJN
• Elke mogelijkheid tot zelfstandigheid of samenwerking wordt onderhouden 

• ERBIJ HOREN
• Met een kwinkslag of vleugje humor gaat het soms beter
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Belangrijk 
bij PmD. 
(Verdult, 1997; 
Vermeiren, 2012)

• PmD zijn aangewezen op ons initiatief

• Tracht in de schoenen van PmD te staan

• Kijk mee door de bril waardoor PmD de 
omgeving bekijken

Schakel over van 
technisch-functioneel contact

naar affectief (lichamelijk) contact
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Belangrijk bij 
PmD
(practice)

• Vele PmD in de residentiële zorg zijn 
kwetsbaar (frail): sarcopenie, algemene 
achteruitgang, gewichtsverlies, verminderde 
mobiliteit, comorbiditeit, vertraagde 
gangsnelheid, …

• PmD hebben tijd nodig om je vraag, je 
uitnodiging te begrijpen

Maar vele PmD houden wel 
van aangeraakt worden
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Enkele weetjes over aanrakingen bij PmD

• Niet iedereen vindt het prettig aangeraakt te worden (Holling, 1993)
• Niet in de eerste fase van dementie (bedreigde-ik) ; nabijheid betekent 

afhankelijkheid (Hoveling, 1995)
• Aanraking, oogcontact, teder lachen, een zachte aanpak verminderen angst en 

disfunctioneel gedrag (Kim, 1999)
• Gedoseerd en op maat aangeboden is het een heilzaam middel (Buschmann, 

2004)

De taal van de aanraking wordt belangrijker
naarmate de dementie vordert (Devreese, 2003)
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Enkele weetjes over aanrakingen bij PmD

• Aanraking bij ouderen is belangrijk maar ook hoe de aanraking 
gebeurt (Messelis, 2021)
• Het aanbieden van affectieve aanraking aan residentiële ouderen verdient 

meer aandacht (Margenfield et al, 2019)

• De tastzin is het eerste zintuig dat opgebouwd wordt (Eckstein et al, 
2020)  
• De behoefte aan affectieve aanraking= huidhonger (Floyd, 2013)
• Fysisch contact is een vereiste voor het menselijk bestaan (Kupers, 2017)
• Contact via de huid is een primaire levensbehoefte (Müller-Oerlinghausen & 

Kiebgis, 2019)
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Affectieve 
aanraking 
(Annett Schirmer en 
Francis McGlone, 2022)

Bij affectieve aanraking wordt een speciaal tactiel 
systeem geactiveerd; nl. de C-tactiele vezels (Ct-vezels), 
die op hun beurt in verbinding staan met het 
interoceptief systeem en voornamelijk in de insula 
bewust ervaren worden

De Ct-vezels hebben een lage geleidingssnelheid, 
veroorzaken vermoeidheid na herhaalde stimulatie, 
hebben de juiste prikkelsnelheid nodig en indien lineair 
gestimuleerd veroorzaken ze een prettige ervaring 
(Ackerley, 2021; Watkins, 2022; Walker et al, 2021)

Affectieve aanraking wordt voornamelijk bereikt door 
zachte strijkingen op de huid 
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Affectieve 
aanraking 
(Annett Schirmer en Francis 
McGlone, 2022)

• Affectieve aanraking onderscheidt zich van discriminatieve 
aanraking waarbij voornamelijk de A-beta en A-delta vezels 
geactiveerd worden

• Varlamov et al (2022) merkt  A-beta en A-delta-activiteit op 
bij speelse aanrakingen (affectief) bij mensen met ASS 

• De Ct-vezels, de A-beta en A-delta vezels vormen synapsen 
met verschillende interneuronen in de dorsale hoorn van het 
ruggemerg (Abraira et al, 2021)

• De intentie die de aanraking voorafgaat en aldus de kwaliteit 
bepaalt Sailer et al (2021) zal de outcome van de aanraking 
beïnvloeden

Dus: 
Affectieve aanraking kan in elk taktiel contact 
verschillende functies beogen
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Behaarde of niet-behaarde huid
(Annett Schirmer en Francis McGlone, 2022) 

• Walker, 2021: Voetzolen en handpalmen (niet-behaarde huid) zijn voornamelijk gericht 
om contact met externe wereld maximaal te activeren en bestaan voornamelijk uit A-
beta en A-delta vezels (snelle geleiding) met spatiale en temporele bewustwording

• Ackerley, 2021: De rest van het lichaam (behaarde huid) is ook rijk aan Ct-vezels

• Activatie van Ct-vezels kan door diverse tactiele contacten bereikt worden (iemand 
kalmeren, moed geven, comfort verschaffen, tot beweging aanzetten, …)

Affectieve aanraking hoeft niet enkel door strelende beweging beoogd te worden 
maar kan ook ingezet worden tijdens diverse vormen van interpersoonlijk contact
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Centrale 
verwerking 
van 
affectieve 
aanraking

• Activatie van het dorsaal posterieur 
gedeelte met daaruit significante 
verbindingen naar andere schorsgebieden 
van de insula; striatum en amygdala

Insula (Gehrlach, 2020)

• Zet een relaxatierespons vanwege de 
hedonistische interoceptieve 
gewaarwordingen

Amygdala (Gothard et al, 2022)
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Inleidende 
beschouwingen
Voorwaarden 
van affectieve 
aanraking

• Zacht, vriendelijke, zorgende aanraking van 3 
cm/seconde (Olaussn et al, 2010; 2014; 2016)

• Op de behaarde huid (McGlone, 2014)
• Normale lichaamstemperatuur (Ackerley, 2018)
• Door iemand waarbij men zich veilig gehecht voelt 

(Messelis, 2021)
• Indien de intentie van de affectieve bedoelingen  

waargenomen worden (Sailer et al, 2022)
• Indien het vaak wordt herhaald (Schleip, 2012)
• Inachtneming van het P.T.P.-principe (Devreese, 

2003)
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Affectieve 
aanraking tijdens 
zorghandelingen 
bij PmD

• Zorg ervoor dat PmD jouw aanraking als affectief 
gewaarworden
• Hanteer de 1-2-3 regel
• Handcontact vanuit duimmuis inzetten
• Vol contact – geen klauwende vingers
• Handen hebben normale lichaamstemperatuur 

(Ct-vezels werken dan optimaalst (Ackerley, 
2021)

• Vanuit Persoonsgerichte zorg (zie eerder)
• Houd zeker steeds rekening met hun 

behoeften
• Vanuit haptonomie (Veldman, 1996)

• P.T.P.-principe
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Presentie-
Transparantie-
Prudentie

• Fysieke-mentale 
aanwezigheid/nabijheid

• Intentie van beschikbaarheid
Presentie

• Duidelijkheid 
• Blijk van expertise

Transparantie

• Behoedzaamheid
• Zorgt voor balans tussen 

nabijheid en distantie
Prudentie
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Presentie-
Transparantie-
Prudentie

• Presentie
• Durf nabij te zijn maar behoud de nodige 

distantie
• Zorg dat PmD je echt opgemerkt heeft

• Transparantie
• Leg altijd uit wat je gaat doen
• Geef duidelijk jouw doel weer

• Prudentie
• Toets af hoe de ander is, de ander doet dit ook 

met jou
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Tenslotte….

Toe, raak me aan...als ik je bejaarde vader of 
moeder ben, toe, raak me aan, zoals ik werd
aangeraakt toen ik nog heel jong was. Houd
mijn hand vast, zit dicht bij me, geef me kracht
en verwarm mijn vermoeide lichaam met jouw
nabijheid. Al is mijn huid nu gerimpeld, ze vindt
het heerlijk om aangeraakt te worden, wees niet
bang, raak me gewoon aan...
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