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Stelling 1 

Binnen de Twentse Zorgcentra is voldoende 
kennis en expertise beschikbaar voor ouder 
wordende mensen met een verstandelijke 
beperking. 

 

Eens   -> staan 

Oneens -> zitten 

 



Stelling 2 

Belevingsgericht contact maken, kan alleen als je 
de bewoner goed kent. 

 

Eens   -> staan 

Oneens -> zitten 

 



Stelling 3 

Als begeleider/verzorgende, moet jij degene 
zijn, die ervoor zorgt dat de bewoner een goede 
dag heeft 

 

Eens   -> staan 

Oneens -> zitten 

 



 
Wie behoort tot de doelgroep 

‘ouderen’ in de gehandicaptenzorg? 
 

  

 

Mate van 
beperking 

Vaardigheden 
en 
ontwikkelings 
niveau 

Start 
veroudering 

Woonsituatie 

Licht 
verstandelijke 
beperking 

Ontwikkelings 
niveau: 6 tot 11 
jarige 

Vanaf 65 jaar buiten instellingens- 
terreinen: zelfstandig of begeleid 
wonen in woonwijken 

Matige beperking Ontwikkelings 
niveau: 4 tot 6 
jarige 

Vanaf 50 jaar 
(syndroom van 
Down vanaf 40 
jaar) 

Wonen overwegend buiten 
instellingenterreinen in speciale 
woonvormen binnen woonwijken. 

Zeer) ernstige 
(meervoudige) 
beperking 

Ontwikkelings 
niveau: 1 tot 4 
jarige 

Vanaf 40 jaar Wonen bijna uitsluitend op 
instellingenterreinen van 
organisaties voor 
gehandicaptenzorg. 

*Bron www.vgn.nl 

http://www.vgn.nl/


Aantal ouderen met VB in Nederland 
* Bron: www.vgn.nl 

21%- 25% van alle mensen met een licht tot 
ernstig verstandelijke beperking is ouder dan 50 
jaar: 

 

• 22.000 tot 27.000 ouderen LVB 

• 12.000 tot 15.000 ouderen met EVG 

 

 



De Twentse Zorgcentra intramuraal 
*bron: Client Service Bureau 

 

• 941 clienten 

• 411 clienten die 50 jaar of ouder zijn 

 (= bijna 45 %) 

 



Wat maakt ouder worden bij mensen 
met verstandelijke beperking anders? 

Dezelfde aandoeningen als bij alle ouderen, 
maar:  

- Jongere leeftijd 

- Meer risicofactoren voor bepaalde ziekten 

- Meerdere aandoeningen tegelijkertijd 

- Relatief ernstigere beperkingen 

- Polyfarmacy  



Wat maakt ouder worden bij mensen 
met verstandelijke beperking anders? 

Complex systeem:  

- Niet bewust van gevolgen ouderdom, eerder 
toeschrijven aan handicap of gedrag 

- Vaak wisselende begeleiding of woonomgeving 

 

Later gestelde diagnose 

- Kunnen klachten minder goed aangeven 

- Daardoor later naar een dokter 



Ouder worden bij zwakbegaafdheid 

• Bij ouder worden vallen problemen meer op 
door:  

- Wegvallen van steunsysteem 

- Opname V&V sector: geen kennis van laag 
niveau 

- Onaangepast kinderlijk gedrag 

- Kwetsbaarheid voor pathologische 
veroudering 



Gevolgen ouder worden bij LVG 

• Bewust van de persoonlijke beperkingen 

• Kwetsbaarder 

• Vereenzaming 

• Te grote afhankelijkheid 



Gevolgen ouder worden bij MVG 

• Geleidelijke verandering in aard en omvang 
activiteiten 

• Te grote afhankelijkheid 

• Over het hoofd gezien worden 



Gevolgen ouder worden bij (zeer) EVG 

• Toenemende afhankelijkheid m.b.t. verzorging 

• Lijkt niet negatief uit te werken op sociale 
relaties 

• Lijkt geen negatieve consequenties te hebben 



Hulpverlener 

• Kennis veroudering, pathologie 

• Keuze voor doelgroep ouderen 

• Kennis van andere begeleidingsvormen 

• Verzorging, verpleging 

• Andere verwachtingen: van 
ontwikkelingsgericht naar behoud van 
vaardigheden en begeleiding achteruitgang 



Hulpverlener 

• Wat zijn je doelen? 

• Hoe biedt je kwaliteit van leven? 

• Dilemma’s? 

 

• Hoofddoel = contact maken!!!!  



Begeleiden ouder wordende cliënt 

Dilemma van begeleiding:  

   Meegaan in beleving 

 

 

Stimuleren wat       Overnemen/ 

iemand zelf kan                     Alternatieven 
       verzinnen 

 

   Structuur bieden/ grenzen 

   stellen/ tegengas bieden 

 
    Respecterend 



Veel voorkomende problemen bij 
ouderen mensen met VB 

depressie 
eenzaamheid 
dementie 
slechthorendheid 
visuele beperkingen 
diabetes 
slikproblemen 
mondzorg 
psychiatrische stoornissen 
bewegingsarmoede 
vallen 
pijn 
communicatieproblemen 



Ouderen en delier 

• Bewustzijnsstoornis,  

• moeilijk vast te stellen 

• kan erg wisselen 

• Vreemde grillige symptomen 

• Hallucinaties (visueel, gehoor, reuk, smaak en 
gevoel). 



Delier: verschillende vormen 

• Onrustige/ hyperactieve vorm 

• apathische/hypoactieve vorm 

• De gemengde vorm, komt veel bij ouderen 
voor 



Delier oorzaken 

• Infectie 
• Medicatie, medicatiewijziging  
• Acuut trauma, met name een fractuur; 
• Urineretentie/ obstipatie 
• Visus/gehoorbeperking 
• Slaaptekort 
• Voeding en vochtinname 

 
• Nauwe samenwerking met arts is daarom echt 

noodzakelijk! 



 
 
 
 
 
 
 

Bedankt voor jullie aandacht! 



Quiz 



Vraag 1 

• Een bewoner met een verstandelijke 
beperking van 50 jaar heeft ongeveer dezelfde 
problemen als iemand zonder verstandelijke 
beperking van 65 jaar. 

  

 

Waar of Niet waar? 



Antwoord vraag 1 

• Niet waar! 

 

Vijftig-plussers met een verstandelijke beperking 
zijn wat betreft de combinatie van 
aandoeningen en het medicijnengebruik, te 
vergelijken met Nederlandse 
verpleeghuisbewoners, die gemiddeld 25 tot 30 
jaar ouder zijn.  

 



Vraag 2 

• Bij mensen met het syndroom van Down komt 
bij bijna 40 procent gehoorproblemen voor. 
Wanneer zij ouder dan 35 jaar worden, loopt 
dit percentage op tot….. 

  Groen = 70% 

 Rood =   90% 



Antwoord vraag 2 

• Bij mensen met het syndroom van Down komt 
bij bijna 40 procent gehoorproblemen voor. 
Wanneer zij ouder dan 35 jaar worden, loopt 
dit percentage op tot 90%! 

 



Vraag 3 

Het grootste risico voor het vallen is een 
verminderde conditie  

 

   Waar of Niet waar? 

 



Antwoord vraag 3  

Waar! 

 

Het grootste risico voor het vallen is een 
verminderde conditie  

 



Vraag 4 

• Waar woont de oudste bewoner van De 
Twentse Zorgcentra? 

 

  Groen  = regio Losser 

 Rood  = regio Almelo 



Antwoord vraag 4 

• De oudste bewoner van De Twentse 
Zorgcentra woont in  

 

 Regio Almelo (92 jaar) 



Vraag 5 

Bij ouder wordende bewoners is het van belang 
dat gebruiksvoorwerpen allemaal verschillende 
kleuren hebben. Het maakt niet uit welke kleur 
dat is. 

 Groen = Waar 

 Rood =  Niet Waar 



Antwoord vraag 5 

Niet Waar 

 

Let op achtergrond, kleur van het eten/ drinken, 
enz. 



Dank jullie wel! 


