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Overzicht 

• Maatschappelijke rol van erfgoed voor 
personen met dementie 

• Dementie en reminiscentie 

– Wat is dementie?  

– Het belang van het verleden? 

– Reminiscentie 

– Toepassing van reminiscentie 

• Erfgoed en dementie verweven 



1. DEMENTIE  



1. DEMENTIE 

• Achteruitgang van cognitieve functies  
• Afname of aantasting van bepaalde regio’s in de hersenen 

Alzheimerdementie  Vasculaire dementie  

Tot 150 verschillende vormen! 



1. DEMENTIE 

Cognitieve problemen: vergeten,  verwardheid, gebruik van voorwerpen 

Veranderingen in gedrag, taal,… 

Verminderde zelfredzaamheid 

1 

2 

3 

Vergeten is niet willekeurig!  



Wet 1: nieuwe informatie wordt niet meer opgeslagen 1 



Wet 2: het oprollend geheugen 1 



‘Mijn schoonmoeder is gestorven in 2010. Mijn moeder heeft haar uiteraard goed 

gekend. Nu nog vraagt ze me soms: “Hoe gaat het met Rosalia?”. “Jamaar ma,” zeg 

ik dan, “die is toch al lang gestorven!” “Dat wist ik niet. Had me dat dan toch 

gezegd!”’  

Lieve, mantelzorger van haar moeder met dementie 

‘Mijn man heeft, toen de kleinkinderen jong waren, zeer veel met hen gespeeld. Ze 

zijn hier bijna grootgebracht. De laatste jaren merk je echter dat hij hen niet meer 

herkent. Mij herkent hij wel nog en onze eigen kinderen ook. Maar de 

kleinkinderen… neen.’ 

Katrien, mantelzorger van haar man met dementie  



2. HET BELANG VAN HET VERLEDEN  

Angst is vaak voorkomende emotie  
< onvoorspelbare omgeving 
< confrontatie met niet meer kunnen 
< moeilijke vragen 

 

‘Wat heb je vanmorgen gegeten?’ 

‘Waarom heb je je radio nu in de koelkast gestopt?’ 

‘Je weet toch nog dat je buurvrouw vorige week op bezoek gekomen is?’ 

<-> verleden = vertrouwd gevoel  



1932 2015 

2. HET BELANG VAN HET VERLEDEN  



  Oudste herinneringen blijven langst bewaard  
  Vermengen van verleden en heden  

 Denken jonger te zijn  
 Zichzelf niet herkennen in de spiegel 
 Wachten op overleden partner of kinderen  
 Kinderen zien als partner of ouders 
 Taal van kindertijd spreken 
 …  

 

  Hoe meer dementie, hoe verder terug in verleden 
 

2. HET BELANG VAN HET VERLEDEN 



  = het systematisch en doelbewust 
herinneringen ophalen 

 Hoe?  

3. REMINISCENTIE  

Reminis-
centie 

Voor-
lezen 

Muziek 

Vertellen 

Voelen 

Dialecten 

Uitstap 



Positieve effecten van reminiscentie  
 
 Voor de persoon met dementie 

 Zelfwaarde hoger 
 Identiteitsgevoel groter 
 Moeilijk gedrag daalt of kan voorspeld worden 
 Beter sociaal contact 
 Minder depressieve symptomen 
 Geheugen?  

 
 

 Voor de mantelzorger 
 Communicatie verbetert 
 Intimiteit verbetert 
 Minder depressieve symptomen 
 Rol als naaste blijft!  

3. REMINISCENTIE  



• is incontinent 
• is mijn naam al lang 

vergeten 
• neemt acht pillen 

per dag 
• heeft reuma 
• moet gefixeerd 

worden in zijn zetel 
• is rolstoelgebonden 

• had een buurtwinkel 
• hield van sociaal contact 
• speelde graag met zijn 

kleinkinderen 
• kende de naam van elke 

boom en vogel in 
Vlaanderen 

• schreef zelf gedichten 
• won verschillende 

prijzen met zijn 
raskippen 

• lacht nog steeds graag 

Competentie-
gericht 

Deficiëntie-
gericht 





 Nu voornamelijk door professionele zorgverleners 

 Maar ook een rol voor 

 Mantelzorgers 
 Focus op zorgrol 

 Cultureel-erfgoedsector 

 Materieel  

 Immaterieel  

 Ook moderne kunst!  

 Inclusiegedachte  

4. TOEPASSING VAN REMINISCENTIE 



5. ERFGOED EN DEMENTIE 



In Vlaanderen 



Remenicentie tools – bestaande aanbod 



Remenicentie tools – lacunes 



Een aanbod ontwikkelen op maat van… 

“…het potentieel van die [erfgoed] collecties en de 
mogelijkheden van de digitale media, in staat zijn om een 
aanbod op maat van een persoon met dementie te ontwikkelen. 
Lokale cultureel-erfgoedinstellingen kunnen het generieke 
aanbod overstijgen door uit hun collecties foto’s, documenten, 
muziek, objecten, enzovoort te halen die teruggaan tot de 
vroegste herinnering van één bepaalde persoon.” (B. De Nil en H. 
Dely, 2015). 



Rementietools – innovatie 



• Duurzaam, Stapsgewijs, In samenwerking 

• Vormingsreeks in 2016 van 6 sessies in 
Vlaanderen en Brussel  zondag 23 april 2017 
Erfgoeddag in het teken van Zorg  

• Het creëren samen met partners uit de 
zorgsector van een aanbod (met 
erfgoedcollecties) voor personen met 
dementie en hun mantelzorgers vanuit hun 
noden en behoeften 

 

Ontwikkelen reminiscentieaanbod 



2 december lancering gids en vormingsreeks 


