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OBSERVATIELIJST: De vier fasen van de ik-beleving bij dementie. 
 

 

 

Naam cliënt:                   

Ingevuld door:  

Invuldatum en tijd:  

Observatie:   

 

 

 

  

Lichaamshouding O vaak gespannen, 
strak en stijf 

O ontspannen O ontspannen 
O veel herhaalde 
bewegingen 

O ontspannen of in 
contractuur 

Ogen: O kijken helder en 
gericht 
O goed oogcontact 
O altijd herkenning 
 
 

O kijken helder maar 
niet altijd doelgericht  
O bij oogcontact is er 
vaak herkenning 
O kijkt om zich heen 
en onderzoekt de 
omgeving 

O ogen zijn vaak 
gesloten 
O kijken ongericht 
O oogcontact 
meestal zonder 
herkenning 
O neemt alleen waar 
wat er in de directe 
nabijheid is 

O ogen zijn gesloten, 
kijken niet 
O geen oogcontact 

Doelgericht 
handelen: 

O kan planmatig en 
doelgericht 
handelen, vergeet 
soms halverwege dit 
plan of doel 

O geen vooropgezet 
plan, voert wel 
handelingen 
doelgericht uit 

O geen doelgericht 
handelen, voert soms 
een deel van een 
handeling uit 

O geen doelgericht 
handelen 

Tijdsbeleving: O leeft in het hier en 
nu 

O leeft soms in het 
heden, soms in het 
verleden 

O leeft veelal in het 
verleden 

O leeft in innerlijke 
wereld 

Alertheid: O is zich gewoon 
bewust van de 
omgeving 

O reageert meestal 
alert op prikkels uit 
de omgeving 

O prikkels uit de 
omgeving komen 
soms nog binnen 

O de meeste prikkels 
uit de omgeving 
komen niet binnen 

Geheugen: 
(LTG = lange termijn 
geheugen 
KTG = korte termijn 
geheugen 

O LTG goed 
 
O KTG hapert 

O LTG hapert 
 
O KTG beschadigd 
 

O LTG ernstig 
beschadigd  
 
O KTG ernstig 
beschadigd 

O LTG moeilijk te 
beoordelen 
  
O KTG moeilijk te 
beoordelen 

Oriëntatie: O weet hoe laat / 
welk dagdeel het is 
O weet de weg in 
huis en in de directe 
omgeving 
O kent familie 
O kent vaste 
verzorgers/bezoekers 
 
 

O soms moeite met 
de dagdelen en 
dagindeling 
O weet beperkt de 
weg in huis en de 
directe omgeving 
O herkent familie 
soms 
Oherkent soms vaste 
verzorgers/bezoekers 

O heeft geen gevoel 
meer voor tijd 
O weet de weg niet 
in huis en de directe 
omgeving 
O herkent familie 
meestal niet 
O herkent vaste 
verzorgers/bezoekers 
meestal niet 

O volledige 
desoriëntatie, heeft 
geen idee van tijd, 
plaats en persoon  

Omgangsvormen: O kent gebruikelijke 
omgangsvormen en 
houdt zich hieraan 
zoals voor de 
dementie 

O houdt zich 
wisselend aan 
omgangsvormen 

O is zich amper 
bewust van 
omgangsvormen 

O is zich niet bewust 
van omgangsvormen 
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Observatie: Bedreigde ik Verdwaalde ik Verborgen ik Verzonken ik 

Ziektebesef: O heeft besef van 
geheugenprobleem 
en achteruitgang 
O probeert deze 
geheugenproblemen 
vaak te verbergen 

O beseft soms de  
geheugenproblemen 
en achteruitgang,  

O beseft de 
geheugenproblemen 
en achteruitgang niet 

O beseft de 
geheugenproblemen 
en achteruitgang niet 

Stemming en 
gevoelens: 

O verbloemt  
geheugenprobleem 

O zenuwachtig 
O prikkelbaar 
O onzeker 
O achterdochtig 
O boos bij falen 
O  “schuld” bij de 
ander leggen 
O verdriet en angst 
als gevolg van 
ziektebesef  

O toont vaak emoties 
O emoties en 
stemmingen kunnen 
snel wisselen 
O rusteloos 
O angst / paniek 
O  is vaak “op weg 
naar huis”  
O plaatst 
herinneringen en 
gevoelens uit 
verleden in heden  

O  toont vaak 
emoties 
O huilt en/of lacht 
vaak zonder 
zichtbare aanleiding 
O emoties en 
stemmingen kunnen 
snel wisselen 
 

O gevoelens en 
stemming zijn 
moeilijk waar te 
nemen 

Voorwerpen: 
(gevoelswaarde = 
herinnering waarbij 
een bepaald gevoel 
hoort) 

O heeft eigen 
voorwerpen die 
gevoelswaarde 
hebben 
O herkent vaak de 
functie van 
voorwerpen en 
gebruikt ze meestal 
op de juiste manier 

O heeft eigen 
voorwerpen die 
gevoelswaarde 
hebben 
O is gehecht aan 
bepaald voorwerp 

O verzamelt 
voorwerpen 
O is vaak 
voorwerpen kwijt 
O herkent de functie 
van diverse 
voorwerpen niet en 
gebruikt deze niet op 
de juiste manier 

O voorwerpen zijn 
hun gevoelswaarde 
en herinnering kwijt 
O een bepaald 
voorwerp kan rust of 
troost bieden   
O herkent nog 
nauwelijks de functie 
van voorwerpen 

O voorwerpen zijn 
hun gevoelswaarde 
kwijt 
O herkent de functie 
van voorwerpen niet 

Contact: O zoekt zelf contact 
O contact is 
wederkerig 

O zoekt zelf contact 
O contact is 
wederkerig 

O zoekt zelf bijna 
nooit contact 
O op ons initiatief is 
er soms wederkerig 
contact 

O zoekt zelf geen 
contact 
O er is nauwelijks of 
geen wederkerig 
contact  

Communicatie: O gericht op verbale 
communicatie 
O gebruikt meestal 
correcte woorden en 
zinnen 
O stemklank geeft 
uitdrukking aan 
emotie 

O verbale en non-
verbale 
communicatie zijn 
even belangrijk 
O problemen met 
vinden van woord of 
andere 
taalproblemen. 
O stemklank is 
monotoon, vaak laag 
en scherp 

O non-verbale 
communicatie staat 
op de voorgrond 
O forse problemen 
met verwoorden 
O stemklank is 
melodieus en 
langzaam 
O herhalen van 
woord/zin/klank 

O vrijwel geen 
verbale 
communicatie 
O stem is zwak, 
geluidloos 
 

Lichamelijke functies: O kan de meeste adl 
activiteiten zelf 
uitvoeren, heeft soms 
wat hulp nodig  
O is niet incontinent 
als gevolg van de 
dementie  

O heeft begeleiding 
en sturing nodig bij 
adl activiteiten 
O soms incontinent 
door ‘een ongelukje’  

O adl activiteiten 
moeten in grote 
mate overgenomen 
worden 
O wordt passiever 
O kan niet meer 
zelfstandig lopen 
O is volledig 
incontinent van urine 
en ontlasting 

O is volledig 
afhankelijk van 
anderen 
O volledige 
passiviteit, beweegt 
niet of nauwelijks. 
O is volledig 
incontinent van urine 
en ontlasting 
 



OBSERVATIELIJST  ‘de 4 fasen van ik-beleving bij dementie’                 www.geeversscholing.nl  
 

Toelichting bij de observatielijst 

Deze observatielijst kan gebruikt worden  als hulpmiddel om in beeld te brengen in welke 

fase van dementie de dementerende zich bevindt. De observatielijst wordt ingevuld door bij 

ieder onderwerp de bolletjes in te kleuren die het beste passen bij de dementerende.  

 

Voorbeelden van toepassingen zijn: 

- enkele personen vullen deze lijst onafhankelijk van elkaar in en bespreken de observaties 

met elkaar om een gezamenlijk beeld te vormen. 

- bij dementerenden met een sterk wisselende ik-beleving  kan de lijst op verschillende 

momenten van de dag ingevuld worden om een beeld te krijgen van een dagpatroon. 

- de lijst kan om de zoveel maanden ingevuld worden om een beeld te krijgen van het 

verloop van de dementie.  

 

De observatielijst is vrij op te vragen via de website www.geeversscholing.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP:  

Het is normaal dat er bij verschillende fasen bolletjes zijn ingekleurd, de fase waarin zich de 

meeste gekleurde bolletjes bevinden is de fase van ik-beleving van het moment van 

observeren. 


