


Montessori 
en de ouderdom

•



Met de steun van de vzw Volont’R.

Met dank aan © Maya Angelsen en de bewoners van de rusthuizen 
en woonzorgcentra die ons hun vertrouwen hebben geschonken,  

met name les Jardins de Scailmont.

Verantwoordelijke uitgever: Simon Erkes, Senior Montessori vzw, Lakenweversstraat 25 – 1050 Brussel

Lay-out: Marie Tellier



Montessori 
en de ouderdom

•
Een positieve blik op veroudering 



Het is precies voor het nieuwe dat de deuren van onze percep-tie zich sluiten.

– Maria Montessori –
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Inleiding

Alzheimer? Zei u nu Alzheimer? Geheugenverlies, deso-
riëntatie, depressie, gedragsstoornissen, agressief gedrag, 
apathie… Dat zijn vaak de eerste woorden die we associë-
ren met deze ziekte. Deze termen benadrukken het beeld dat 
we hebben en dat, op zijn beurt, onze handelingen en acties 
stuurt… 

Aan de hand van deze flyer en de boodschap die hij uit-
draagt, stellen wij u voor om deze situaties op een andere 
manier te benaderen.

De ziekte van Alzheimer en aanverwante ziektes worden 
vaak zeer somber afgeschilderd. Is dit te wijten aan een ge-
brek aan informatie? Of verkeerde interpretaties? Gebrekkige 
kennis en angst gaan niet goed samen en kunnen ervoor zor-
gen dat de de begeleiding of het dagelijks leven moeizaam 
verlopen.
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Dit boekje toont u de belangrijkste principes en de funda-
menten van de filosofie die aan de grondslag liggen van de 
Montessorimethode die we hebben afgestemd op ouderen. Het 
toont u een andere blik op de uitdagingen van het dagelijks le-
ven, zodat u deze op een positievere manier, en misschien zelfs 
met meer gemoedsrust, kan aangaan. Waarom niet?

Deze flyer opent de deur naar een visie die wij uitdragen 
en verdedigen. U vindt er ook tips die u kunnen helpen in uw 
dagelijks leven. Misschien wilt u zelfs nog een stapje verder 
gaan.

U moet echter onthouden dat er geen kant-en-klare op-
lossing bestaat voor deze uiterst menselijke uitdagingen uit 
het dagelijks leven. De term “Montessorimethode” zou kun-
nen doen vermoeden dat er een bepaalde kant-en-klare 
aanpak kan worden gevolgd. Dat is echter niet het geval. De 
Montessorimethode nodigt in de eerste plaats uit om een an-
dere houding aan te nemen in onze interacties met personen 
die lijden aan cognitieve stoornissen, om ze op een andere ma-
nier te zien en te begrijpen. 

Daarom stelt de Montessorimethode enkele principes en 
instrumenten voor ten dienste van deze nieuwe visie. Enkele 
van deze oplossingen zullen op een bepaald moment werken, 
andere niet. En de enige manier om te weten wat werkt en wat 
niet, is door het te proberen. Wanneer we, in de eerste plaats, 
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onze visie veranderen, hebben we de moeilijkste stap al gezet 
en zal de rest wel vanzelf komen. Volg daarom deze gids als uw 
hart u dat ingeeft…



Maria Montessori
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Maria Montessori 
(1870-1952)

Wie is Maria Montessori? 

Maria Montessori werd geboren in 1870 in Chiaravalle (Italië). 
Ze was een revolutionaire en veerkrachtige vrouw. Tegen de ge-
bruiken en de maatschappij van haar tijd in, stelde ze alles in het 
werk om één van de eerste vrouwelijke artsen in Italië te worden. 
In die tijd was dat quasi onmogelijk, aangezien geneeskunde 
geen vrouwelijke discipline was.

Een leven ten dienste van de “kleine mensen”

Als pas afgestudeerde arts werkte Maria Montessori met 
kinderen die een diagnose “zwakzinnigheid” hadden gekre-
gen in het psychiatrisch ziekenhuis van Rome. Ze zag hen als 
volwaardige mensen die behoefte hadden aan een omgeving 
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die aangepast is aan hun behoeften, ten dienste van hun ont-
wikkeling en een positieve levenservaring. Bogend op haar 
observaties, zonder vooroordelen, kon ze het onvermoede 
potentieel van deze kinderen ontdekken en de uitgangspun-
ten van haar educatieve en pedagogische aanpak vastleggen. 
Ze zette haar werk voort door haar eerste school voor kinde-
ren, “Casa dei Bambini” (Huis van de Kinderen) op te richten. 
Daar vestigde ze de aandacht op principes zoals aandacht, 
praktijkgericht leren, het belang om het ritme van het kind 
te respecteren of het verband tussen beweging en cognitief 
denken. Deze principes zouden bijdragen tot de harmonieu-
ze ontwikkeling en humanisering van elk individu. Ze pleitte 
voor een fysieke en sociale omgeving die is afgestemd op 
de autonomie en zelfstandigheid van het kind.

Help me het zelf te doen.

– Maria Montessori –
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Voor Maria Montessori is het kind van vandaag de volwassene 
van de toekomst. Voor haar is onderwijs dan ook een “ondersteu-
ning voor het leven” die rechtvaardigheid, harmonie en vrede 
voor de mensheid zou bevorderen.

Deze zogenaamde "nieuwe” vorm van onderwijs, die al meer 
dan honderd jaar oud is, zorgde voor een ware revolutie op pe-
dagogisch vlak. Momenteel bestaan er wereldwijd duizenden 
Montessorischolen.

Op die manier kon Maria Montessori haar invloed uitoefenen 
op het leven van ontelbare “kleine mensen” en vormde ze de in-
spiratiebron voor professor Cameron Camp die verantwoordelijk 
is voor de begeleiding van ouderen, ofwel “oude mensen”. 



Cameron Camp
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Cameron Camp

Wie is Cameron Camp?

Net als Maria Montessori is professor Camp een onderzoeker 
en pionier in zijn domein. Als psycholoog begeleidt hij ouderen 
met cognitieve moeilijkheden en hun omgeving.

Doorheen zijn leven ontdekte hij de werken van Maria 
Montessori. Hij legde een intuïtief verband tussen deze onder-
wijsmethode en de begeleiding van ouderen. Daarom stemde 
hij de visie en de principes van Maria Montessori af op ouderen 
met drie belangrijke principes in het achterhoofd, met name 
gelijkheid, respect en waardigheid. Zijn aanpak draait rond 
het respect voor en de bevordering van de autonomie van de 
persoon, door hem/haar de controle over zijn/haar eigen leven 
te laten behouden, zodat hij/zij zelf keuzes kan blijven maken. 
Daarnaast wilt hij ook hun zelfstandigheid ondersteunen, 
met andere woorden, het vermogen om het zelf te doen. Hierbij 
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baseert hij zich op hun behouden vaardigheden en niet op hun 
tekortkomingen.

Deze innovatieve aanpak legt de nadruk op positieve per-
spectieven, met name de verbetering van het welzijn en de 
levenskwaliteit. 

We worden vaak aangesproken over het verband tussen een aan-
pak die initieel werd ontwikkeld voor kinderen en de begeleiding van 
ouderen. Zouden we ouderen op deze manier niet te veel infantilise-
ren? Het antwoord is zowel simpel als diepgaand: Maria Montessori 
behandelde kinderen niet als “kinderen”, maar wel als volwaardige 
personen. Hetzelfde geldt voor ouderen met cognitieve stoornissen. 
We moeten hen volledig beschouwen als personen en niet als zieke 
of invalide personen, aangezien deze mensen maar al te vaak worden 
beperkt tot hun diagnose en hun moeilijkheden.

Daarom moet u elk gebruik van het woord “kind” in dit boekje 
begrijpen als een volwaardig persoon.

Let op

Autonomie
≠

Zelfstandigheid
Keuzevrijheid Vrijheid om te handelen
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Heel wat schijnbaar moeilijke details kunnen worden opgelost met behulp van eenvoudige hervormingen.

– Maria Montessori –



De grootste bron van ontmoediging zit 

in de overtuiging dat een persoon iets 

niet kan doen.

– Maria Montessori –
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De sleutelbegrippen 
van een andere blik

1. Handicap

En wat als deze cognitieve stoornissen nu eens een handicap 
zouden zijn? Een beperking zoals elke andere motorische of visu-
ele beperking.

Volgens de definitie van de WGO (Wereldgezondheids-
organisatie), wijst een handicap op een moeilijke interactie tus-
sen een persoon, met zijn eigen kenmerken, en zijn omgeving.

Professor Camp legt het eenvoudiger uit: we moeten “demen-
tie” gaan beschouwen als een handicap en niet als een ziekte. Stel 
u voor dat we het volgende zouden zeggen tegen een persoon 
met een visuele beperking: “u hebt een oogaandoening die vi-
suele problemen veroorzaakt en we kunnen er niets aan doen”. 
Vervolgens beeldt u zich dezelfde persoon, met dezelfde aandoe-
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Zet u in voor een betekenisvolle activiteit voor de 

persoon
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ning in en zegt u hem: “We hebben een bril waarmee u uw pro-
blemen kunt oplossen, zodat u een normaal leven kunt leiden”. 
De huidige maatschappij ondersteunt de handicap. Wanneer we 
cognitieve stoornissen gaan beschouwen als handicap, kunnen 
we op een andere manier gaan kijken naar de antwoorden die we 
kunnen bieden.

De Montessorimethode heeft een eenvoudige basis: personen 
met cognitieve stoornissen zijn normale personen, in al hun 
menselijkheid. Ze hebben dezelfde fundamentele menselijke 
behoeften als ieder van ons, maar ze vertonen een handicap 
– een cognitieve stoornis – waarmee ze evenwel een goed leven 
kunnen leiden.

Daarom moeten we een cognitieve “bril” ontwikkelen, met 
andere woorden een manier om de cognitieve stoornissen te 
omzeilen, zowel voor de personen die de diagnose kregen, als 
voor hun naasten. Met deze “brillen” en door ons te baseren op 
de behouden vaardigheden van deze personen, beschikken we 
over nieuwe perspectieven om positieve antwoorden te bieden 
op hun uitdagingen in het dagelijks leven.
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Het gras maaien…

We doen alle handelingen die hij/zij graag zelf 
zou willen doen voor hem/haar, waardoor 
we de persoon afsluiten van alle activiteiten 
en hem/haar belemmeren om zich verder te 
ontwikkelen.

– Maria Montessori –



21

2. Behouden vaardigheden en leervermogen

En wat als de personen met cognitieve moeilijkheden nog 
steeds dingen zouden kunnen doen en zouden kunnen bijleren?… 
En ja, dat is mogelijk!

Personen met cognitieve stoornissen leren dagelijks nieuwe 
dingen en nieuwe vaardigheden bij, alhoewel wij daar het me-
rendeel van de tijd geen rekening mee houden. Dankzij het behouden 
geheugen, het procedureel geheugen, kunnen die personen zich ver-
beteren en versterken door de geleerde dingen zelf te doen en regel-
matig te herhalen. Daarom baseren we ons in de Montessorimethode 
op dit vermogen om hen te helpen om verschillende vaardigheden te 
behouden, aan te leren of opnieuw te leren, in functie van hun wen-
sen en behoeften. We doen niet langer zelf zoveel we kunnen, maar 
we zorgen ervoor dat ze de handelingen zelf kunnen uitvoeren en 
postioneren ons als gids.

Wanneer we dit begrijpen, openen we de deur voor een positieve 
visie waarbij we de persoon valoriseren in zijn dagelijks leven.

In de Montessorimethode staan we niet langer stil bij datgene wat 
een persoon niet kan doen (zijn tekortkomingen), maar steunen we 
op datgene wat de persoon wél nog kan doen (zijn vaardigheden) op 
cognitief vlak (lezen, dingen met elkaar associëren, categoriseren), 
maar ook op motorisch vlak (zich verplaatsen, voorwerpen vasthou-

Maria Montessori
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Leren hoe u een muziekzender moet gebruiken, in een aangepaste 

omgeving, dat is mogelijk!
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den en gebruiken) en sociaal vlak (personen begroeten, gesprekken 
voeren, luisteren, zijn mening geven, een groep leiden).

3. Activiteiten

Stel u voor dat mensen met een betekenisvolle taak een goede 
reden hebben om elke morgen op te staan. We willen allemaal 
dat onze dagelijkse activiteiten een nuttige bijdrage leveren.

Betekenisvolle activiteiten zijn een menselijke basisbehoef-
te. In onze maatschappij worden onze levens voor een groot 
deel bepaald door onze handelingen (ons beroep, onze hobby’s, 
ons werk…). Dat geldt voor ieder van ons, ongeacht onze per-
soonlijke eigenschappen. En dat verandert niet omwille van een 
diagnose!

“Doen” is voor het merendeel van de 
mensen synoniem voor leven.

– Jitka Zgola –
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Breien
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Hetzelfde geldt dus voor ouderen met cognitieve moeilijk-
heden. We moeten hen betekenisvolle en interessante 
activiteiten voorstellen (en niet opleggen) die voldoen aan 
hun basisbehoeften, zodat ze elke dag opnieuw iets bereiken 
(controle hebben over hun leven, betekenis vinden in hun da-
gelijks leven, zich nuttig voelen en een relatie opbouwen met 
anderen).

Op basis van de vaardigheden en belangen van elke persoon, is 
het zeker mogelijk om activiteiten aan te bieden die hieraan beant-
woorden. Elke handeling is een potentiële activiteit. Zoek het niet 
te ver, de vele activiteiten uit het dagelijks leven volstaan!
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Waarom doet de persoon dit?

We kunnen bevestigen dat een aantal 
van hun tekortkomingen een reactie 
zijn om aan te tonen dat er niet aan 
hun behoeften wordt voldaan in een 
omgeving die niet op hen is afgestemd.

– Maria Montessori –
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4. Zogenaamd problematisch gedrag

Dwaalgedrag? Weglopen? Agressiviteit? Lusteloosheid? 
Rusteloosheid? Repetitieve vragen?… Er zijn ontelbare pro-
blemen verbonden met “dementie” die echte moeilijkheden 
veroorzaken in het dagelijks leven! Deze gedragingen, die 
vaak worden beschreven als symptomen van de ziekte, zijn in 
feite reacties van de persoon op datgene wat hij/zij beleeft. 
Anders gezegd, deze gedragingen maken de persoon niet tot 
een probleem, maar ze geven ons een indicatie dat er iets 
moeilijks is. Verder hebben deze moeilijkheden een betekenis 
die we niet echt lijken te begrijpen; het is dan ook van funda-
menteel belang om ons hier vragen over te stellen.

In onze aanpak behandelen we de moeilijkheden als een 
vraagstuk dat we moeten oplossen, en niet noodzakelijkerwijs 
als een ziekte. Waarom (om welke redenen) handelt een per-
soon op deze manier? Wanneer we dit gedrag opmerken, moeten 
we op zoek gaan naar de onderliggende oorzaak. Elke vorm van 
zogenaamd problematisch gedrag is een reactie op iets, de uiting 
van een situatie waarin er niet wordt voldaan aan de behoeften 
van de persoon.

Bovendien is het niet omdat we de oorzaak niet vinden, dat 
er geen reden is. De doelstelling is dan ook om dit vraagstuk 
op te lossen. We kunnen de situatie pas echt begrijpen wan-
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neer we de persoon in kwestie leren kennen (geschiedenis, 
voorkeuren, interesses, eerdere en huidige jobs, de huidige 
situatie van de persoon…), wanneer we de context waarin 
het gedrag zich al dan niet voordoet observeren, wanneer we 
de persoon vragen wat hij/zij voelt, enz. Kortom, wanneer we 
aan het werk gaan als een soort van detective.

Op die manier willen we de vicieuze cirkels doorbreken en 
oplossingen met medicatie, die vaak worden voorgesteld en 
niet doeltreffend zijn, vermijden, voornamelijk omdat hun bij-
werkingen een groot aantal situaties verergeren.

Één van de mogelijke oplossingen: aan de persoon voorstellen 
om zich te engageren voor activiteiten die een betekenis hebben 
voor hem/haar.

tips

Wie is de persoon? 

We moeten interesse tonen in zijn/haar voorgeschiedenis, voorkeu-
ren, interesses, vorige en huidige bezigheden…
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tips
WAARoM (omwille van welke redenen) doet deze persoon dit?  

•	 Zijn er fysieke oorzaken of heeft hij/zij pijn? 
•	 Is de omgeving niet aangepast? 
•	 Voelt de persoon zich alleen? Heeft hij/zij nood aan aandacht of 

een sociale band? 
•	 Zijn er te veel of te weinig prikkels? 

Stel uzelf de vraag: waarom zou een “normale” persoon dit doen?

Geëngageerde personen zijn actiever, beter bij kennis en meer gemoti-
veerd. De aangepaste activiteiten van Montessori verbeteren tevens de 
positieve gevoelens tijdens de activiteiten: plezier, tevredenheid, trots… 
en dragen bij tot de vermindering van het problematisch gedrag.

Onderzoek toonde namelijk aan dat, van zodra een persoon 
betrokken is bij een betekenisvolle activiteit, hij/zij niet op het-
zelfde moment boos of onrustig kan worden, schreeuwen, of an-
der problematisch gedrag kan vertonen. Betrokken zijn bij een 
zinvolle activiteit en problematisch gedrag vertonen gaan nooit 
samen. Activiteiten zijn dus een efficiënte manier om deze pro-
blemen in het dagelijks leven te verminderen.

Andere recente onderzoeken hebben aangetoond dat er een 
drastische vermindering is in het gebruik van psychofarmaca (an-
tidepressiva, neuroleptica of slaapmiddelen) in instellingen waar 
de Montessorimethode op een algemene en systematische ma-
nier wordt toegepast. 
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Terug plezier krijgen in eten.

Deelnemen aan de bereiding van een lekkere 

maaltijd.
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5. Houding van facilitator

Het is niet altijd evident om een persoon te begeleiden in zijn/
haar dagelijks leven: interventionistisch zijn, alles willen doen 
voor de persoon, handelen in zijn/haar plaats… Deze aanpak 
vergt veel energie en dat is niet altijd eenvoudig, aangezien de 
verzorger te maken krijgt met vermoeidheid en de mentale last 
die gepaard gaat met de dagelijkse ondersteuning. 

We willen u hier dan ook vragen om uw houding te verande-
ren en een facilitator te worden. Facilitator worden betekent dat 
u de interacties van de persoon met zijn/haar omgeving vereenvou-
digt, zodat hij/zij zelf handelingen kan uitvoeren. U dient gunstige 
omstandigheden te creëren zodat de persoon zo normaal mogelijk 
kan functioneren en zich kan blijven ontplooien in een positieve 
dynamiek.

Elke onnodige vorm van ondersteuning 
is een belemmering voor de ontwikke-
ling van het individu. Alles wat u doet in 
mijn plaats is iets wat u mij ontneemt!

– Maria Montessori –
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Een bloemstuk maken om de leefruimte te 
verfraaien.
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Enkele richtlijnen en hulpmiddelen voor uw taak als facilitator:

•	 geef de persoon een eenvoudige keuze en respecteer deze; 

•	 observeer de omgeving en pas deze aan in functie van de 
behouden vaardigheden en behoeften van de persoon;

•	 toon de persoon stap voor stap hoe hij/zij het moet doen, 
eventueel langzaam;

•	 probeer enkel tussen te komen waar nodig;

•	 waardeer de betrokkenheid van de persoon, aanvaard dat 
de uitgevoerde taken niet “perfect” zijn, maar “door de per-
soon zelf” werden uitgericht;

•	 breng de persoon niet in een situatie waarin hij/zij kan 
falen; 

•	 waardeer wat de persoon bereikt, ook al is zijn/haar bijdra-
ge minimaal. Na de activiteit kan u, bijvoorbeeld, de per-
soon bedanken voor zijn hulp, aanwezigheid, voor het fijne 
moment dat u samen hebt beleefd, enz.;

•	 u kan hem/haar vragen of hij/zij het leuk vond om te doen 
en of hij/zij het graag nog een keer zou willen doen.
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Hoe gaat dit concreet 
in zijn werk?

Dit is dan wel een mooi boekje, maar hoe kunnen we de theo-
rie concreet in de praktijk brengen? 

Hierna volgen enkele ideeën voor activiteiten die u kan voorstellen 
om deze nieuwe weg in te slaan met uw nieuwe taak, namelijk die 
van facilitator! Het is een taak die u zal helpen om de persoon die u 
begeleidt op een andere manier te leren kennen en op een andere 
manier in contact te komen met hem/haar. Wie is deze persoon? Wat 
is zijn/haar voorgeschiedenis?… Wanneer we uitgaan van de per-
soon, wordt het mogelijk om hem/haar een betekenisvolle activiteit 
voor te stellen die is afgestemd op zijn wensen.

U kan, bijvoorbeeld: 
•	 Samen de geschiedenis van uw familie schrijven
•	 Een fotoalbum samenstellen
•	 Een boeket bloemen samenstellen
•	 Samen een koffie maken en deze opdrinken
•	 Een salade voorbereiden voor de lunch
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Een fotocollage samenstellen.
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Samen de geschiedenis van uw familie schrijven

Vraag uw naaste om herinneringen uit uw kindertijd te vertellen. Het geheugen met 
vroege herinneringen blijft over het algemeen goed behouden. “Vertel me nog eens 
hoe het was toen ik zes jaar was. ” Neem deze verhalen op, bijvoorbeeld met uw tele-
foon. Vraag de persoon de volgende keer hoe het was toen hij of zij zes jaar oud was. 
Luister opnieuw naar de opname en schrijf deze over in grote duidelijke tekens (gebruik 
bijvoorbeeld lettertype Arial in lettergrootte 40, dit is over het algemeen het meest ge-
schikt). Stel hem/haar vervolgens beide boekjes voor en zeg: “Hé, kijk eens wat ik heb 
geschreven. Wil je mijn verhaal eens nalezen en me je mening geven? ” En vervolgens 
zou u bijvoorbeeld op bezoek kunnen gaan met uw kinderen. Op die manier kunnen 
hun grootouders hen het verhaal, de geschiedenis van de familie, voorlezen. Want wat 
is er nu belangrijker voor een grootmoeder of grootvader dan verhalen te delen met hun 
nakomelingen?

Een fotoalbum samenstellen

Maar er zijn natuurlijk nog vele andere activiteiten mogelijk: neem een stapel oude 
foto’s van uw naaste mee tijdens een bezoek. Laat hem/haar een eigen fotoalbum 
samenstellen. Hij/zij kiest de foto’s, hun positie op de pagina… Toon de foto’s per 
twee en vraag hem/haar om één foto te kiezen. Wijs naar de pagina in het fotoalbum 
en vraag hem/haar om de foto een plaats te geven. Ga zo verder tot u alle foto’s hebt 
bekeken. De enige vaardigheden waarop beroep wordt gedaan, zijn: kijken, wijzen 
met de vinger, een foto vastnemen en deze vervolgens op de pagina leggen. Dit is 
een ideaal geschenkidee voor de persoon in kwestie of een familielid… En vooral, 
de ideale gelegenheid om terug te denken aan de herinneringen die op beeld wer-
den vastgelegd. Maak ook gebruik van dit fotoalbum tijdens uw volgende bezoekjes: 
“Vertel eens, waar was dat? ”, “Wie is de persoon op deze foto? ”, “Wat zijn jullie hier 
aan het doen? ”
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Samen koffie maken en deze opdrinken.
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Een boeket bloemen samenstellen
Uw naaste zal zeker bang zijn om naar een rusthuis te gaan: hij/zij zal zijn houvast 
verliezen, en voelt zich niet onmiddellijk “thuis”. Om deze stap zo aangenaam mogelijk 
te doen verlopen, moet u hem/haar de kans geven om zich de leefruimte opnieuw toe 
te eigenen. Dat is bijvoorbeeld mogelijk door hem/haar de kamer te laten inrichten. 
Voor het volgende bezoek kan u “losse” bloemen kopen bij de bloemist. Bij aankomst 
kan u ze op tafel leggen en uw naaste voorstellen om zelf een boeket samen te stellen. 
Er zijn verschillende handelingen waarbij u uw naaste kunt begeleiden: de vaas vullen 
met water, de takken knippen, de bloemen één voor één vastnemen en ze in de vaas 
stoppen…

Samen een koffie maken en deze opdrinken

En waarom vraagt u uw naaste niet om een kopje koffie voor u te maken? Breng kof-
fiebonen en een koffiemolen mee. Koffie malen is een zeer interessante activiteit: op 
sensorisch vlak zijn er de aroma’s die vrijkomen, maar ook op motorisch vlak zal uw 
naaste worden gestimuleerd. Nadat uw naaste de koffie heeft gemalen, kan u hem/
haar vragen om de koffie in een filter te doen en er warm water over te laten lopen. 
Geniet vervolgens samen van het kopje koffie.

Een salade maken voor de lunch

Als u over de mogelijkheid beschikt om uw naaste te bezoeken tijdens de lunch, kan 
u verschillende ingrediënten meenemen waar hij/zij graag mee kookt. Hardgekookte 
eieren, tomaten, avocado’s, koude pasta… Vraag hem/haar of hij/zij u wilt helpen om 
een salade klaar te maken: uw naaste kan de hardgekookte eieren pellen en ze vervol-
gens in stukjes snijden, de pasta en stukjes tomaten toevoegen… Van zodra de maal-
tijd klaar is, stelt u de volgende vraag: “We gaan nu samen een hapje eten. Is dat oké? ” 
Op die manier wordt etenstijd een pak aangenamer!





41

Conclusie

In dit boekje vindt u enkele principes die voor ons van funda-
menteel belang zijn om een positiever antwoord te kunnen bie-
den op de dagelijkse uitdagingen van een persoon met cognitieve 
stoornissen.

De flyer biedt u geen kant-en-klare oplossingen met een vol-
ledig overzicht van de instrumenten en de visie die we nastreven. 
Het is eerder een overzicht, een inleiding, een uitgangspunt voor 
verdere denkpistes. Op de achterkant van dit boekje kan u onze 
contactgegevens vinden. Aarzel niet om contact op te nemen 
met ons als u zich verder wilt verdiepen in deze aanpak.

We zijn ons ervan bewust dat we een grote verandering vra-
gen. Het is namelijk niet eenvoudig om deze personen op een 
andere manier te behandelen en hen op een nieuwe manier te 
begeleiden. Kortom, wij staan voor u klaar om het op een andere 
en zachtere manier te proberen, zodat u de persoon op een men-
selijke manier kunt begeleiden. “Het juiste doen, kan ons bevrij-
den”, zei Maria Montessori.
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Laten we niet vergeten dat er geen kant-en-klare oplossingen 
zijn en dat we, in de eerste plaats, de andere tegemoet moeten 
komen in en met onze menselijkheid.

Iedereen heeft het recht om fouten te maken, iedereen moet 
de kans krijgen om zoveel mogelijk zelf te doen en een waardig 
leven te leiden.

De visie van Montessori berust op sterke humanistische waar-
den zoals respect, waardigheid, gelijkheid en vertrouwen en dat 
voor iedere persoon, ongeacht zijn/haar eigenschappen. Terwijl 
we blijven werken aan deze veranderingen, willen wij u vragen 
om het samen met ons te proberen en het in de praktijk te durven 
brengen. Waarom niet?
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