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Argos Zorggroep: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

 

Totaal 15 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie, somatiek, zorgcentrumzorg, crisisopname. 

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,6 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘MoDem – Montessori methodiek voor familieleden 

van ouderen met dementie’ 

Argos Zorggroep 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 bewoners, versterken van de mantelzorgers, leiderschap / governance en zorgplannen.  

 

Argos Zorggroep heeft binnen het programma Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen met 

vijf locaties gewerkt aan het verbeterplan ‘MoDem – Montessori methodiek voor familieleden van 

ouderen met dementie’. Het doel van het traject was het verbeteren van de relatie van mensen met 

dementie met hun familie/naasten. Dit wilde de organisatie bereiken door de Montessori methodiek 

te implementeren in de organisatie. Een psychosociale interventie waarbij de familieleden een 

nieuwe manier van omgaan met hun naaste met dementie wordt aangeleerd. Op een plezierige manier 

worden ze betrokken bij het leven en de zorg. Hierin worden familieleden gedurende drie maanden 

zorgvuldig begeleid door een speciaal opgeleide gedragsconsulent (gespecialiseerd in het omgaan met 

complex gedrag bij mensen met dementie) van Argos Zorggroep. Subdoelen van het traject zijn het 

verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie, een reductie van onbegrepen 

gedrag en een afname van de belasting van de mantelzorger. Een wetenschappelijk onderzoek is 

gekoppeld aan de pilot om de effecten van de methodiek op zowel de cliënt, het familielid als de 

professional in kaart te brengen. Ook de cliëntenraad is nauw betrokken bij het project. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Door het toepassen van de Montessori methode zijn er volgens de 

cliëntenraad bij individuele cliënten en hun familieleden mooie verhalen te vertellen. Mooie 

verhalen in de vorm van goede voorbeelden. ‘’Middels het werken met MoDem weet de 

echtgenoot van een bewoonster weer contact maar haar te leggen. Hij had het idee dat hij 

nergens meer enige aansluiting kon vinden. Het feit dat zijn vrouw hun vroegere 

vakantieadres weer wist te benoemen ontroerde hem erg. En was een bevestiging dat het 

zinvol was om op bezoek te blijven komen.’’ De cliëntenraad adviseert de organisatie door 

te gaan met MoDem als één van de instrumenten die in de organisatie worden toegepast. Met 

verschillende meetinstrumenten is het effect van MoDem op de cliënt en mantelzorger 

gemeten. Het traject had geen meetbaar effect op kwaliteit van leven van mensen met 

dementie, een reductie van onbegrepen gedrag en een afname van de belasting van de 

mantelzorger. Toch kan Argos wel (al dan geen meetbare) effecten benoemen. Het gericht 

aandacht geven aan het gedrag en in contact proberen te komen met de bewoner heeft een 

positief effect op kwaliteit van leven en de reductie van onbegrepen gedrag. Mits 

medewerkers/mantelzorgers op de juiste wijze aandacht geven. ‘’We werken met speciaal 

gefokte konijnen waarmee bewoners kunnen ‘kroelen‘. Na het gericht uitzoeken wat paste 

werd een konijn gegeven aan een bewoner die tot dan toe in zichzelf gekeerd was en niet 
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sprak. Met het konijn tegen zich aan ging hij tegen het konijn praten en was met hem contact 

mogelijk. Mantelzorgers voelen zich ondersteund en krijgen en ervaren dat het mogelijk is 

(hoe klein soms ook) dat contact met hun naaste nog steeds mogelijk is.’’ Daarnaast is er een 

procesevaluatie uitgevoerd, onder andere met focusgroepen met gedragsconsulenten en 

familie. Familieleden melden kleine verbeteringen zoals de beschikbaarheid van meer 

handvatten in de omgang met hun naasten met dementie. Elke gedragsconsulent kan mooie 

verhalen vertellen over resultaten die zij in de praktijk zag (narratieve methode).  

- Professional: De gedragsconsulenten hebben volgens de Verpleegkundige Advies Raad extra 

vaardigheden om zowel de mantelzorgers als de bewoners te kunnen begeleiden en het bieden 

van een zinvolle dag. De gedragsconsulenten hebben de MoDem-methodiek geleerd en 

toegepast. De methodiek spreekt aan en de consulenten zien het als een ‘verrijking’ van het 

vak. Het is een verrijking van het vak omdat medewerkers een methodiek krijgen aangereikt 

waarmee zij bewoners en hun mantelzorgers kunnen ondersteunen in het met elkaar in 

contact blijven. In de praktijk blijkt vaak dat het voor de mantelzorgers van grote waarde is 

te beleven dat contact nog steeds mogelijk is. Het effect voor de gedragsconsultenten is dat 

zij een extra tool in hun gereedschapskist hebben. Een ander effect is dat relatie en het 

contact met de deelnemende families is verbeterd. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Training ‘Inzetten MoDem’ voor trainers en familie. Argos Zorggroep heeft twee trainingen 

ontwikkeld: train-de-trainer opleiding en instructiemodule voor familie. Voor de trainingen 

zijn een aantal materialen ontwikkeld.  

o Een zestal filmpjes: algemene introductie van de Montessori-principes en vijf 

voorbeeldactiviteiten.  

o Boekje met fotoverhalen die weergeven hoe de interventie uitgevoerd dient te 

worden.  

o Hand-outs voor familieleden en de gedragsconsulenten met de twaalf principes, tips 

voor voorbereiding van activiteiten en voorbeeldactiviteiten.  

o Ontwikkeling van de evaluatievragenlijsten. 

- Artikel: Montessori-methodiek voor familieleden van ouderen met dementie. De Montessori-

methodiek bestaat uit een lijst principes of richtlijnen voor het omgaan met iemand met 

dementie. Voorbeelden van principes zijn: duidelijke en concrete keuzes bieden, non-verbale 

hints gebruiken, de snelheid van praten en bewegen aanpassen, oogcontact maken of een 

taak in kleine, overzichtelijke stapjes breken.  Argos Zorgroep heeft deze principes 

samengevat in drie pijlers: participatie, aandacht en waardering. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

MoDem wordt als methodiek toegevoegd aan de instrumenten die de gedragsconsulenten binnen Argos 

Zorggroep tot hun beschikking hebben. Het wordt één van de tools die ingezet kunnen worden in het 

kader van een zinvolle daginvulling. De documenten die zijn ontwikkeld worden opgenomen in het 

kwaliteitssysteem. De methodiek wordt opgenomen in het scholingsprogramma. Daarnaast gaat de 

organisatie een registratie van inzet van MoDem bijhouden, zodat ze de inzet periodiek kunnen 

evalueren. Het werken middels modem is vooralsnog alleen voorbehouden aan gedragsconsulenten. 

Als een interventie werkt kan deze natuurlijk wel worden overgedragen aan mantelzorgers en 

medewerkers. 

 

Tips & Tops 

- Steek veel energie in trainingen en scholing, dit verbeterd uiteindelijk de zorg voor de cliënt.  

- Werk trapsgewijs: eerst gedragsconsulenten trainen en daarna de mantelzorgers.  

- Zorg voor een controlegroep buiten de organisatie, dan worden de effectmetingen scherper.  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/montessori-methodiek-argos/


 

December 2017 
 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/argos-zorggroep/ 

https://www.argoszorggroep.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/montessori-methodiek-argos/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/argos-zorggroep/
https://www.argoszorggroep.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/montessori-methodiek-argos/

