
 

 
 

Communiceren met mensen met dementie, een theatervoorstelling en drie workshops 

Waar ga je heen?  

Een herkenbare vraag die verzorgenden en mantelzorgers regelmatig van de 

cliënten met dementie horen. Hoe te reageren op deze en de ontelbare 

andere vragen die cliënten stellen vanuit onmacht of verwarring?  

Hoe communiceer je met de cliënt die voor de gesloten deur staat of boos 

reageert als hij niet snapt waarom de wereld anders is dan zijn werkelijkheid? 
 

Een bijzonder aanbod 
Met dit bijzondere pakket biedt Theater Aan de Lijn samen met Dosaris u een 

mooie, herkenbare en ontroerende theatervoorstelling over dementie aan met 

drie aansluitende workshops over communicatie met cliënten met dementie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Theatervoorstelling ‘Waar ga je heen?’ 
‘Waar ga je heen’ is een mooie, herkenbare en ontroerende theatervoorstelling over dementie. Wij 
verzorgen een interactief en onderhoudend programma waarin het publiek mee wordt genomen in de 
veranderende werkelijkheid van een cliënt met dementie. Gespeelde scenes worden afgewisseld met 
informatie over dementie en gesprekken met het publiek.  
 

Mia heeft een baan, maar kan zich niet goed meer concentreren. Thuis zien we het echtpaar Mia en 
Wim in gesprek over alledaagse onderwerpen. Mia reageert naar Wim kort aangebonden. De 
communicatie tussen de twee gaat steeds stroever. Wat is er aan de hand? Is het de overgang? Is zij 
overspannen?  
 

Na de diagnose dementie is de belangrijkste vraag: hoe nu om te gaan met Mia? Mia en Wim maken 
inzichtelijk waar het mis kan gaan en hoe het beter kan. Gaandeweg het proces van Mia, kan Wim 
steeds beter inspelen op de situaties die zich voordoen.  

 

Wilt u uw 

medewerkers, 

vrijwilligers en 

mantelzorgers 

iets humorvols, 

ontroerends 

en zinvols 

aanbieden dat 

lang bijblijft? 

 

Theatervoorstelling 'Waar ga je heen?'

Dementie workshop A: uw dierbaren

Dementie workshop B: uw cliënten 

Dementie workshop C: uw cliënten + familie

 

“op spelende wijs 

werden dingen 

opeens heel 

duidelijk!” 

 

“heel herkenbaar, 

vergeet ik nooit 

meer!” 



 

 
 

 
Scene uit de theatervoorstelling ‘Waar ga je heen’, gaandeweg het proces 
van Mia kan Wim steeds beter inspelen op de situaties die zich voordoen 

 
Aansluitende workshops  
Bij dementie verdwijnt geleidelijk de vaardigheid om gesprekken te voeren. Het delen van ervaringen 
gaat niet meer volgens de ‘normale ‘ wijze. Hierdoor ontstaat vaak miscommunicatie en soms onmacht 
of boosheid bij beide partijen. De cliënt voelt zich niet begrepen en de hulpverlener of mantelzorger 
weet vaak niet meer hoe te reageren. Wij bieden onderstaande communicatieworkshops aan voor de 
diverse doelgroepen: 
 

A. Uw mantelzorgers 
B. Uw vrijwilligers en gastvrouwen 
C. Uw verzorgenden, verpleegkundigen en activiteitenbegeleiders 

 

Doelgroep: uw mantelzorgers 
 
Mantelzorgers geven vaak terug dat het communiceren met hun partner, vader of moeder steeds 
moeilijker wordt. Hierbij spelen natuurlijk de emoties, de veranderingen in gedrag en stemming een 
grote rol. Bij veel mantelzorgers is er onbekendheid over dementie en hoe hier mee om te gaan. 
In de workshop staan we stil bij: 
 

✓ De verschillende fasen en problematiek van dementie en de veranderingen in communicatie 
✓ Het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten 
✓ De verschillende mogelijkheden van communicatie met de familie met dementie 
✓ Het oefenen en uitspelen van communicatievragen vanuit eigen praktijk m.b.v. een acteur 

 

 

Workshop dementie A: Communicatie met uw dierbare 



 

 
 

Doelgroep: uw vrijwilligers en/of gastvrouwen 
 
Wat kom je allemaal tegen in je werk als vrijwilliger of gastvrouw? Vrijwilligers en gastvrouwen hebben 
een belangrijke rol bij het vergroten van het welzijn van uw cliënten. Wij horen vaak veel vragen als: hoe 
kan ik het best reageren of hoe moet ik omgaan met dit gedrag? De vrijwilligers en gastvrouwen missen 
vaak de kennis en vaardigheden maar hebben in hun werk wel veel contact met cliënten met dementie. 
In de workshop kunnen wij tips en vaardigheden aanreiken voor hun werk en contact door: 
 

✓ Uitleg te geven over de verschillende fasen van dementie en de daarbij horende problemen en 
veranderingen in communicatie 

✓ Het verkrijgen van tips hoe om te gaan met communicatie in de verschillende fasen van 
dementie 

✓ Het uitwisselen van de verschillende problemen in communicatie met de cliënt met dementie 
✓ Het oefenen en uitspelen van situaties over communicatie vanuit eigen praktijk m.b.v. een 

acteur 

Doelgroep: uw verzorgenden, verpleegkundigen en activiteitenbegeleiders 
 

Omgaan en communiceren met mensen met dementie is niet altijd eenvoudig. Dit vraagt niet alleen om 

kennis omtrent de verschillende fasen van dementie maar ook om de juiste vaardigheden en wijze van 

benaderen. Vaak zijn de verschillende fasen wel bekend maar zijn er talloze dagelijkse communicatie 

voorbeelden te noemen met cliënten en de opvang van de familie, waarbij medewerkers in hun 

dagelijkse werk vastlopen. In de workshop gaan wij op een interactieve wijze: 
 

✓ Communicatieproblemen met cliënten met dementie inventariseren, deze worden met elkaar 

geanalyseerd en tenslotte met de communicatie tips geoefend met behulp van een acteur 

✓ Stilstaan bij de communicatieproblemen die gesignaleerd worden bij familieleden in de omgang 

met hun dierbaren, hoe ga je in gesprek en geef je tips aan de familie? 

 

Praktisch informatie 

Op locatie : De voorstelling en workshops worden aangeboden op uw eigen locatie 

Duur voorstelling  : Duurt een uur en een kwartier, daarna een nagesprek met het publiek 

Kosten voorstelling : € 995 ex btw en is toegankelijk voor een groot publiek 

Workshop A : Een dagdeel – SBU 3 uur  

Workshop B : Een dagdeel – SBU 3 uur 

Workshop C : Een dagdeel – SBU 5 uur, inclusief voorbereidingsopdracht  

Kosten workshops  : Afhankelijk van het aantal deelnemers  

Nadere info : Mail naar info@dosaris.nl of bel ons op 030 – 6661706 
 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 

Dementie workshop B: Communicatie met uw cliënten  

Dementie workshop C: Communicatie met uw cliënten + familie  
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