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Sevagram: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

 

Totaal 19 locaties. Zorgsoorten: Somatiek, PG, verpleeghuiszorg, revalidatiezorg, geriatrie, Korsakov 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,9 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

Sevagram is één van de 68 zorgaanbieders die deelnemen aan het thema Driehoek cliënt, professional 

en mantelzorger. Binnen de driehoek is vanuit verschillende subthema’s gewerkt. 

De verbeterplannen van de deelnemende zorgaanbieders binnen dit thema zijn allen gericht op de 

omgang tussen cliënt, professional en mantelzorger. De deelnemende zorgaanbieders zoeken naar 

mogelijkheden, instrumenten en werkwijzen om beter aan te sluiten op de behoeften en leefwereld 

van cliënten en hun familie. Daarbij wordt op verschillende relaties binnen die driehoek accenten 

gelegd en vanuit verschillende subthema’s gewerkt. Hiermee is op allerlei manieren invulling gegeven 

aan subthema’s als eigen regie (van cliënt en/of professional), cliënt ervaringen, geluk en zingeving, 

vitaliteit van cliënten, versterken van de mantelzorgers, leiderschap / governance en zorgplannen.  

 

Sevagram werkte met Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen aan twee projecten: de 

Gang van de Tijd (5 locaties) en de Dementiegame.  

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Gang van Tijd’ 

Het project Gang van de Tijd richtte zich op de dementerende cliënten en zijn of haar familie en 

mantelzorgers. In de Gang van de Tijd worden beelden, geluiden, geuren en smaken rondom concrete 

thema’s gecombineerd (bv de mijnen in Zuid-Limburg, de Elfstedentocht etc). Soms in een aparte en 

vrij toegankelijke ruimte, soms letterlijk in een gang waar het thema tot leven komt. Het doel was 

het bijdragen aan een zinvolle invulling van een dag. Positieve herinneringen worden opgehaald in 

gesprekken tussen de cliënten en zijn familie, door middel van reminiscentie. Zo ontstaat een 

positieve impuls op de kwaliteit van leven.  

 

Op 5 locaties zijn verschillende gangen en ruimtes ingericht. De basis van het project was een unieke 

beeldbibliotheek met een grote verzameling beeldmateriaal. Deze beeldbibliotheek is in de afgelopen 

jaren opgebouwd door een externe partij en voor het project beschikbaar gesteld. Op de locaties 

konden medewerkers zelfstandig van de beeldbibliotheek gebruik maken. Er is geëxperimenteerd met 

verschillende werkwijzen, mediabronnen en aanpakken. De familie en de cliëntenraad is nauw bij 

ontwikkeling en het daadwerkelijk organiseren op de locaties betrokken. Net zoals de medewerkers 

(verzorgenden, activiteitenbegeleiders). Per locaties zijn de resultaten geëvalueerd en is er gekeken 

wat wel en niet werkt. Een student van de Hogeschool heeft het totale project geëvalueerd. Mede op 

basis hiervan is een draaiboek voor de implementatie op andere locaties gemaakt.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De cliëntenraad ziet dat in plaats van een monoloog er veel meer een 

dialoog tot stand komt. Ervaringen over vroeger worden gedeeld en er ontstaan gesprekken.  

Daarnaast zien zij als belangrijk effect dat er een waardevolle gezamenlijke activiteit is 

tussen cliënten en mantelzorgers. En dat er een bijdrage is geleverd aan een zinvolle invulling 

van de dag. Het onbegrepen gedrag van cliënten neemt af door de belevingsgangen. Tijdens 

activiteiten (zoals een thema Tour de France, de wasdag en hoe ging dat vroeger, mode) laten 

cliënten een actieve houding zien en ze ervaren minder hinder van hun dementie. Mensen 

met dementie die bijna niet meer spraken, vinden weer gespreksstof. Met elkaar en met hun 

zoon of dochter. Het effect op mantelzorgers is dat ze leren om samen met het familielid 

met dementie terug in de tijd te gaan en dat dan contact en wellicht een gesprek nog mogelijk 
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is. Quote stagiaire: ‘Ik heb de verandering gezien bij cliënten die niet meer reageerden op 

andere mensen, naar en tijdens een bezoek aan Gang van de tijd weer begonnen te lachen 

en tranen van ontroering lieten zien.’ 

- Professional: Medewerkers hebben meer kennis en competenties om cliënten met dementie 

in gesprek te gaan. Er is bewustwording bij de medewerkers ontstaan dat een gesprek over 

het verleden makkelijker te voeren is dan een gesprek over actuele onderwerpen. 

 

Resultaat: Opbrengsten  

- Verschillende Gangen van Tijd: In de Gang van de Tijd worden beelden, geluiden, geuren en 

smaken rondom concrete thema’s gecombineerd (de mijnen in Zuid-Limburg, de 

Elfstedentocht etc.). Soms in een aparte en vrij toegankelijke ruimte, soms letterlijk in een 

gang waar het thema tot leven komt. De kunst is zoveel mogelijk zintuigen te activeren. 

- Draaiboek over de ontwikkeling van Gang van Tijd: Sevagram heeft een draaiboek gemaakt 

dat door andere organisaties is te gebruiken. Doorlooptijd is 18 weken. Het draaiboek is op 

te vragen via communicatie@sevagram.nl 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Het project gaat de komende tijd op alle locaties van start. Het is omarmd door de directeuren. Er is 

een draaiboek ontwikkeld en alle ervaringen op de 5 locaties worden gedeeld met andere locaties. 

 

Tips & Tops 

- Activeer zoveel mogelijk zintuigen van mensen met dementie. De combinatie van de 

verschillende prikkelingen zorgt voor herkenning en herinneringen bij cliënten. 

- Haal herinneringen bij mensen met dementie naar boven over wat 20 tot 30 jaar geleden of 

nog verder in de tijd afspeelde. Hierover is vaak nog een gesprek mogelijk terwijl dat over 

actuele zaken niet meer lukt. 

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/sevagram/  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/sevagram/belevingsgang-gang-van-de-tijd/  

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/gang-van-de-tijd/  

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Dementiegame’ 

Het tweede project betreft de dementiegame. Door middel van een app in de vorm van een game 

ervaren studenten, professionals, mantelzorgers en andere belangstellenden de wereld door de ogen 

van iemand met dementie. Doelstellingen is het Waardigheid en trots-traject zijn: meer gebruikers, 

verdere doorontwikkeling van de app en onderzoek doen naar de resultaten. Het doel is begrip van 

dementie, kennis over dementie en de omgang met mensen dementie te verbeteren.  

 

De dementie-app is echt vernieuwend én succesvol. De app wordt gratis beschikbaar gesteld in app-

store. Door gebruik te maken van een game-structuur is de app aantrekkelijk en spreekt het veel 

mensen aan. De game is eenvoudig te spelen en bestaat uit verschillende niveaus. De game wordt nog 

verder ontwikkeld en uitgebreid met nieuwe 'huisjes' voor nieuwe doelgroepen. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Mantelzorger: De cliëntenraad is actief betrokken geweest bij het ontwikkelen van de 

dementiegame. Zij geven aan dat het vooral tot inzicht leidt die je anders “door schade en 

schande” opdoet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het testen van het geheugen, vanuit onze 

eigen behoefte stellen we vragen als, “kent u mij nog” en “weet u nog wie ik ben”, maar de 

persoon met dementie is daar helemaal niet bij gebaat, sterker nog die raakt hiervan in de 

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/gang-van-de-tijd/
mailto:communicatie@sevagram.nl
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/sevagram/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/sevagram/belevingsgang-gang-van-de-tijd/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/gang-van-de-tijd/
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war. Vooral het inzicht dat bepaalde symptomen onderdeel zijn van het ziektebeeld leidt tot 

meer begrip en minder frustratie. De algemene kennis van mantelzorgers en familieleden 

over dementie is verbeterd na het spelen van de game. Het ziekteproces wordt beter 

begrepen waardoor een betere ondersteuning geboden kan worden. Ze kunnen zich beter 

inleven in de mensen met dementie. Ze zijn zich meer bewust van hun eigen gedrag en de 

wijze waarop dit de persoon met dementie beïnvloed. Bovenstaande zorgt voor minder 

frustratie aan de kant van familieleden.  

- Professional: Voordat medewerkers in dienst komen hebben zij de dementiegame gespeeld. 

De reguliere scholingen dementie zijn herschreven en aangepast aangezien de dementiegame 

hier een deel van heeft vervangen. Voor alle medewerkers geldt dat zij pas aan een dementie 

vervolgscholing kunnen deelnemen als ze de game volledig gespeeld hebben. Daarnaast is de 

dementiegame vaste waarde in bij- en nascholing programma’s. Docenten van de 

vervolgscholingen geven aan dat zij merken dat het startniveau aanzienlijk is gestegen. De 

algemene kennis over dementie is verbeterd en het ziekteproces wordt beter begrepen. 

Medewerkers kunnen zich beter inleven in de mensen met dementie en zijn zich meer bewust 

van eigen gedrag.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Dementiegame: Een app waarmee je de wereld door de ogen van iemand met dementie kan 

bekijken. Gratis beschikbaar in de appstores. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 actieve 

gebruikers. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Voor de dementiegame geldt dat verdere uitbreiding toch vooral een financiële kwestie is. Er zijn nog 

voldoende doelgroepen en problematieken die binnen de game omgeving behandeld kunnen worden, 

omdat deze voor Sevagram niet “core business” zijn, zullen zij hierin zelf geen stappen nemen, echter 

staan zij wel open voor het delen van het game platform en de samenwerking met anderen.  

 

Tips & Tops 

- Laat medewerkers en vrijwilligers de dementiegame actief gebruiken. Het gebruik draagt bij 

aan een betere bejegening en kwaliteit van leven van mensen met dementie. 

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/sevagram/  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/sevagram/de-interactieve-dementie-trainer/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/spelenderwijs-leren-dementie-dementiegame-

sevagram-en-tantelouise/  

http://www.dementiegame.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/video-sevagram-ontwikkelt-de-interactieve-dementie-

trainer/  

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/van-rijn-lanceert-dementiegame-sevagram/  

 

Meer weten (valt buiten de projecten) 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/sevagram-zet-mobiel-skillslab-trainen-en-toetsen-

medewerkers/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/planetree-concrete-basis-voor-mensgerichte-zorg/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/opgenomen-verpleeghuis-doet-gezond-mens/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/zorg-verbeteren-zelf-ondergaan-sevagram-wil-

exposures-zorg-verbeteren/ 
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