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Een inventarisatie van verschillende interventieprogramma’s die gebruikt
kunnen worden door de ergotherapeut bij ouderen met dementie.
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Abstract reviewartikel:
Achtergrond : Dementie is een toenemend probleem in onze ouder wordende bevolking. Het is een
complexe centrale aandoening met geheugenverlies en cognitieve achteruitgang als belangrijkste
kenmerken. Binnen de behandeling van dementie herkennen we multidisciplinaire nietmedicamenteuze interventies waar de ergotherapeut een belangrijke rol in speelt.
Doelstelling: Dit reviewartikel heeft als doelstelling het inventariseren van verschillende nietmedicamenteuze interventieprogramma’s bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers, alsook
het beschrijven van hun effectiviteit.
Methode: De literatuurstudie werd uitgevoerd in ‘PubMed’. De inclusiecriteria waren: Engelstalige
artikels, in full-tekst beschikbaar en gepubliceerd na het jaar 2004. De exclusiecriteria waren:
medicamenteuze interventies, depressie, mantelzorgbelasting, valpreventie en woonzorgcentra.
Resultaten: Er zijn 8 studies geïncludeerd in dit literatuuroverzicht. Niet-medicamenteuze
interventies bij dementie bestaan uit cognitieve, gedragstherapeutische, psychosociale en
gecombineerde interventies. Hoewel de effectiviteit van de meeste interventieprogramma’s niet
significant kon worden aangetoond, kwam het belang van ergotherapie in deze interventies
meermaals aan bod. De verschillende auteurs waren het erover eens dat ergotherapie de
onafhankelijkheid bij ouderen met dementie in positieve zin kan beïnvloeden.
Conclusie: Niet-medicamenteuze interventies uitgevoerd door ergotherapeuten bevorderen de
onafhankelijkheid bij ouderen met dementie. Omwille van de tekortkomingen in de methodologie
van de geïncludeerde studies, dient er in de toekomst verder gestreefd te worden naar consistentie
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tussen onderzoeken die zich focussen op het ontwikkelen van interventieprogramma’s voor
ouderen met dementie en hun mantelzorgers.
Trefwoorden: ergotherapie, ouderen, dementie, de ziekte van Alzheimer, mantelzorgers,
interventieprogramma’s, effectiviteit.
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