
 Dementie en  TechnologieErvaringen van vroeger hebben veel invloed 

op de huidige belevingswereld van ouderen 

met dementie. 
Het ophalen en delen van herinneringen zijn 

echter juist  vaardigheden die afnemen. 

Voor de omgeving is het daardoor moeilijk te 

begrijpen wat hun geliefde bezig houdt.
Technologie kan helpen bij het samen ophalen 

van herinneringen. Veel ouderen ervaren echter    

drempels voor het gebruik van technologie. 
We gingen op zoek naar wanneer ouderen met   

dementie wèl technologie gebruiken, zodat 

hierop kan worden ingespeeld bij de ontwikkeling 

van nieuwe technologie om verhalen te delen.

Story of my life.

 Social and Emotional    
 Aging

We bekeken hoe Social and Emotional Aging 

theorieën (Socioemotional Selectivity; Intimacy; 

Optimization with Compensation) het gebruik 

van technologie door ouderen met dementie  

kunnen verklaren.  Verhalen Verzamelen
In de zomer van 2017 vonden 35 individuele 

semigestructureerde interviews plaats op zorg-

boerderijen (N=5) in het Zuiden van Nederland.

Respondenten waren ouderen met dementie 

(N=11, 6 man, 5 vrouw, eind 50 tot 90 jaar); hun 

mantelzorgers (N=11); (klein)kinderen (N=8) en 

professionele zorgverleners (N=5). 
De ouderen leden aan vasculaire dementie; ziekte 

van Alzheimer; Lewy Body of algemenere Mild 

Cognitive Impairments. Soms was er al sprake van 

een diagnose, soms was dit proces nog in gang.

 Betekenis-  Veel ouderen met dementie hebben een 

passie van vroeger die nog steeds een        

belangrijke rol speelt en de voornaamste     

reden is om technologie te (blijven) gebruiken. 

-  (achter)Kleinkinderen zijn erg belangrijk, net 

als partners en kinderen. Technologie wordt  

gebruikt om foto’s van geliefden te bekijken 

of berichtjes te versturen / ontvangen. 
-  Het gebruik van technologie geeft respon-

denten houvast en helpt hen om dat te blijven 

doen wat zij belangrijk vinden in het leven.

 ToepassingZoals verwacht op basis van de theorie, dient 

technologie voor ouderen met dementie bij te 

dragen aan: 
-  Wat er voor hen ècht toe doet; (hobby’s, 

werk, personen);
-  Verbondenheid met de belangrijkste per-

sonen in hun leven; (foto’s, ophalen van ge-

zamenlijke ervaringen);-  Het blijven doen van activiteiten die zonder 

technologie moeilijker zijn geworden (contact 

houden, sport kijken op tv);Als een app in lijn hiermee prikkelt, zullen      

ouderen met dementie de technologie sneller 

gebruiken en komen verhalen van vroeger 

(en nu) vanzelf naar boven. 

DUBBELE WOORDWAARDE
Meneer kan niet zo veel meer met technologie als vroeger, maar 

is dol op zijn tablet! Deze helpt hem onder meer contact te 

onderhouden: 

‘Mijn zoon zie ik wel iedere week. En ik praat via Wordfeud, dan 

sturen we berichtjes. Ik heb moeite met praten, dus dan vind ik 

het prettiger om te typen’.
Zoon: ‘Ja, dat zijn geen hele verhalen, maar omdat het m’n 
vader is, begrijp ik ook vaak wel wat ‘ie bedoelt’.

HOMERUN!Mevrouw groeide op in Amerika en is groot honkbalfan. Haar 

zoons hebben haar televisie zo toegerust dat ze alle wedstrijden 

live kan volgen:

‘De Yankees zijn mijn favoriet. Ik vind het prachtig.
Ik ga soms pas om 2 uur naar bed.. Mijn oudste zoon is 
baseballer en mijn jongste zoon is technisch, dus..  
Maar ik heb altijd veel plezier daarvan.. ontzèttend veel!’Zoon: ‘Iets nieuws leren is lastig. Maar de televisie was gewoon 

noodzakelijk,  ze wilde (..) de honkbalwedstrijden kijken, dat geeft 

haar ontspanning. Daar hebben we heel veel aan zitten werken, 

zodat het zo weinig mogelijk knoppen heeft’.

OP DE MAATMeneer kreeg steeds meer moeite met het bedienen 
van technologie. Het maken van partituren voor zijn 
koor, zijn grote hobby, hield hij echter lang vol:‘Ik ben niet zo’n computer..., maar ik kan er wel mee 

omgaan. Ik heb een jaar of 16 bij een koor gezongen. 
En wij kregen partituren, waar muziek op staat en tekst 
enzo. Die waren ontzettend slecht leesbaar. 
Toen heb ik gezegd: ‘Ik heb een programmaatje waar-
mee ik muziek op papier kan zetten’.Dochter: ‘Ehm.. ja, de partituren maken,  dat was ook 

een houvast hè? Maar hij krijgt zijn computer nauwelijks 
meer opgestart..’
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