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ABSTRACT 

Kern‐/ trefwoorden bachelorproef:  

Dementie, visuele beperkingen, levenskwaliteit, deurstickers, desoriëntatie, persoonsgebonden ‐ 

en omgevingsadviezen 

Onderzoeksvraag: 

Deze bachelorproef onderzoekt (1) welke problemen oudere personen met dementie die op 

een zorgafdeling wonen kunnen ervaren wanneer ze ook met visuele beperkingen 

worden geconfronteerd en (2) welke adviezen de ergotherapeut kan geven om de ervaren 

problemen te verminderen of op te heffen en zo de levenskwaliteit van deze personen te 

verhogen of te optimaliseren. 

Korte samenvatting bachelorproef: 

Visuele problemen worden vaak niet opgemerkt of onderkend bij personen met dementie. 

Nochtans hebben deze problemen een grote impact op het dagelijks functioneren en 

levenskwaliteit van oudere personen met dementie. Door visuele beperkingen en verlies aan 

mogelijkheden komt de persoon niet of nauwelijks tot handelen en participatie, waardoor zijn 

levenskwaliteit vermindert. 

Deze bachelorproef onderzoekt (1) welke problemen personen met dementie die op 

een zorgafdeling wonen kunnen ervaren wanneer ze ook met visuele beperkingen 

worden geconfronteerd en (2) welke adviezen de ergotherapeut kan geven om de ervaren 

problemen te verminderen of op te heffen en zo de levenskwaliteit van deze personen te 

verhogen of te optimaliseren. 

Vanuit literatuuronderzoek komt naar boven dat (1) personen met dementie veelvuldige 

visuele beperkingen kunnen ervaren, die veroorzaakt worden door 

dementiepathologie, ouderdomsgerelateerde stoornissen of een combinatie van beide en 

(2) reiken experten verscheidene oplossingen aan om deze problematiek algemeen aan te 

pakken. 

In het praktijkdeel van deze studie wordt, via een concrete casus, ergotherapeutisch 

advies aangeboden om de levenskwaliteit van mensen met dementie en visuele 

beperkingen in het Mechelse woonzorgcentrum ‘De Lisdodde’ te verhogen. Zowel 

persoonsgebonden advies als voorstellen om de directe fysieke omgeving te verbeteren 

worden aangereikt. Binnen de omgevingsvoorstellen wordt er dieper ingegaan op het 

plaatsen van deurstickers op slaapkamerdeuren, als mogelijke interventie om desoriëntatie te 

beperken. De eerste bevindingen over de deurstickers geven aan dat er een indicatie is dat de 

levenskwaliteit van de bewoners licht verbeterd is, maar dit moet verder onderzocht worden. 

De gangen krijgen hierdoor ook een huiselijkere sfeer en dit verhoogt de sociale interactie. 

Op basis van het uitgevoerd onderzoek kan men besluiten dat op‐maat‐gemaakt advies 

en interventie(s) noodzakelijk zijn. De rol van de ergotherapeut is hier van enorm belang, 

gezien hij vanuit zijn functie de brug kan slaan tussen de specifieke noden van de persoon met 

dementie en visuele beperkingen en de mogelijkheden die de omgeving kan bieden. 

Ondanks de leerlessen en tips van de experts, is het duidelijk dat er nog maar weinig onderbouwde 

praktijkervaring aanwezig is binnen de Vlaamse woonzorgcentra inzake interventies om 

de levenskwaliteit van personen met dementie en visuele beperkingen te verhogen en moeten 

nieuwe oplossingen meer uitgetest en beter opgevolgd moeten worden. 

Ergotherapeutisch advies bij ouderen met dementie en visuele beperkingen in het kader 
van levenskwaliteit verhogend handelen en beleven
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