
In gesprek met..
Jolanda Nederlof-Stolk (Argos)

Mijn naam is Jolanda Nederlof-Stolk en ik werk bij Argos 
Zorggroep als gedragsconsulent. Bij Argos werk ik voornamelijk 
met mensen met dementie.
Als gedragsconsulent word ik door de arts of psycholoog 
gevraagd mee te kijken bij (verpleeghuis)bewoners die 
onbegrepen gedrag laten zien. We spreken van onbegrepen 
gedrag of probleemgedrag, u kunt daarbij denken aan boosheid, 
agressie of weigeren van zorg maar ook zaken als verdriet 
of pestgedrag. Het in beeld brengen van gedrag doe ik door 
mensen te observeren, met hen te praten en rapportages te 
lezen die verzorgenden dagelijks schrijven. Ook verdiep ik mij 
in de persoonlijkheidskenmerken en karaktereigenschappen van 
iemand en kijk uitgebreid naar de levensgeschiedenis. Dit is van 
groot belang bij mensen met dementie.

Wat ook meespeelt is de woonomgeving, de dag-invulling, de 
eventuele lichamelijke klachten en de omgang met anderen (denk 
aan familieleden en medebewoners).
Dit alles kan meespelen en wordt vaak versterkt als er sprake 
is van geestelijke achteruitgang. Denkt u daarbij maar eens 
aan de invloed die bijvoorbeeld dementie heeft op het algehele 
functioneren van iemand. Begrijpt iemand zijn of haar omgeving 
nog en is er misschien sprake van angst of achterdocht?

Als ik duidelijkheid heb over de (mogelijke) oorzaak van het 
gedrag, bespreek ik dat met verzorgenden en schrijf voor hen 
een benaderingsadvies. Soms is het nodig om de omgeving of de 
dag invulling aan te passen en familie wordt door mij geregeld 
ondersteund in de omgang met hun familielid.

Niet alleen ouderen die in een verpleeghuis wonen kunnen 
probleemgedrag laten zien. 
Ook in de thuissituatie kunnen problemen ontstaan op gebied 
van gedrag. De interactie met familie of thuiszorgmedewerkers 
kan problemen geven. Ook dáár kan via de huisarts een beroep 
gedaan worden op de gedragsconsulent.

Zéker nu ouderen langer thuis blijven wonen, is het belangrijk dat 
we voortdurend blijven kijken of het welzijn optimaal is én blijft. 
En wat ik steeds voor ogen heb is: Als wij zélf anders omgaan 
met iemand die probleemgedrag laat zien, dan krijgen wij ánder 
gedrag van diegene terug, in de positieve zin!

Voor meer informatie bekijk de website. 

7 FEBRUARI 19:00 - 21:00 uur
Openingsavond dementie en muziek
De Boekenstal, Dorpsstraat 34, Poortugaal

7 MAART 19:00 - 21:00 uur
Reizen en dementie. Een vakantiemarkt
De Boekenstal, Dorpsstraat 34, Poortugaal

4 APRIL 19:00 - 21:00 uur
Veranderende relaties bij dementie
De Boekenstal, Dorpsstraat 34, Poortugaal

2 MEI 19:00 - 21:00 uur
Ergotherapie mensen met dementie en hun naasten
De Boekenstal, Dorpsstraat 34, Poortugaal

6 JUNI 19:00 - 21:00 uur
Voeding en dementie. 
De Boekenstal, Dorpsstraat 34, Poortugaal

Alzheimer Café 2023
 Albrandswaard

Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: j.groeneveld@welzijnalbrandswaard.nl of

 010 5018322.

D E M E N T I E J O U R N A A L

Partners
De gemeente Albrandswaard wil zich samen met diverse organisaties inzetten voor een Dementievriendelijk Albrandswaard. 
De volgende partners onderschrijven de doelstellingen van Dementievriendelijk Albrandswaard:
Aafje      Samendementievriendelijk.nl
Alzheimer Nederland   Stichting de Toekomst    
Argos Zorggroep    Welzijn Albrandswaard
Gemeente Albrandswaard             Zorggroep de Laren
Meer informatie of een bijdrage leveren aan een Dementievriendelijk Albrandswaard? Neem dan contact op met Marlies Burger 
via m.burger@welzijnalbrandswaard.nl.
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Omgaan met dementie

Geheugentest
Bezorgd over uw geheugen of dat van iemand in uw 
omgeving? Doe de geheugentest via Alzheimer Nederland. 
Deze test geeft inzicht in de mate van vergeetachtigheid. 
Inclusief een persoonlijke score en toelichting. 

www.alzheimer-nederland.nl/geheugentest

Website dementie
Bent u opzoek naar meer informatie rondom dementie? 
Neem eens een kijkje op onze website. Hier vindt u 
informatie over bijeenkomsten, advies en contactgegevens.

www.welzijnalbrandswaard.nl/dementie

‘Blijf met mij in gesprek’

‘Kijk naar wat ik nog wél kan’

‘Denk met mij mee’


