
De foto’s zijn bedoeld  als een ‘foto-
verhaal’ over het leven op de afdeling. 
Naderhand vraagt een teamlid de 
oudere en zijn familie waarom zij voor 
dit specifieke moment of juist deze 
activiteit hebben gekozen en hoe ze die 
hebben beleefd. Hierna stellen oudere 
en familie uit de gemaakte foto’s een 
topdrie samen. 

innoveren
Fase twee draait om innovatie. Hoe kun-
nen we de naar aanleiding van de foto-
momenten gedane suggesties zo verwer-
ken in de geboden zorg dat de bewoners 
die voor hen waardevolle momenten en 
activiteiten zo vaak mogelijk beleven? In 
een zogenoemde ‘verhalenworkshop’ 
worden de drie belangrijkste foto’s – 
met bijbehorende verhalen – van alle 
deelnemende bewoners tentoongesteld. 
De ouderen en hun familie krijgen ver-
volgens de vraag voorgelegd welke in 
beeld gebrachte waardevolle momenten 
en situaties zij in de toekomst op de af-
deling vaker zouden willen meemaken. 
Daarbij wordt gekeken naar wat ideaal 
zou zijn, naar wat mogelijk is en hoe het 
dagelijks werk daarvoor kan worden in-
gericht. Samen met de deelnemers 
maakt de onderzoeksmedewerkster ver-

Participatie vergroten met 
Fotostem

Verhuizen naar een 
verpleeghuis is voor ouderen met de-
mentie een hele overgang. Het is dan 
ook belangrijk dat zij in die nieuwe 
omgeving kunnen aangeven wat zij 
belangrijk en prettig vinden. De 
vraag is alleen hoe? In de praktijk 
blijken ouderen met dementie weinig 
inbreng te hebben in de zorg doordat 
zij vaak hun wensen niet goed kun-
nen verwoorden. Dat dit anders kan, 
toont het Fotostemproject.

Voor Stichting Sevagram, een grote 
aanbieder van ouderenzorg in Limburg, 
is bewonersgerichte zorg een speer-
punt. Om de participatie van ouderen 
met dementie en hun familie op afde-
lingsniveau te versterken heeft men er 
het afgelopen jaar, in samenwerking 
met de Zuyd Hogeschool te Heerlen, 
het Fotostemproject ingevoerd. 
Het project vond plaats binnen een klein-
schalige en een reguliere woonafdeling 
(die tijdens de onderzoeksperiode ove-
rigens werd omgebouwd tot een klein-
schalige voorziening). Alle bewoners van 
deze afdelingen zijn benaderd om aan het 
project deel te nemen. Dit gebeurde op 
basis van vrijwilligheid en met toestem-
ming van de familie. Uiteindelijk deden 
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zeventien van de 41 bewoners en hun fami-
lie mee. Deelname van familieleden is een 
integraal onderdeel van Fotostem: in het 
project gelden de persoon met dementie en 
zijn familie als een eenheid. Familieleden 
worden uitdrukkelijk bij alle stappen be-
trokken om zo gezamenlijk de stem van de 
oudere met dementie te laten horen.

fotograferen
Fotostem bestaat uit vijf fasen. De eerste 
is bedoeld om de leefwereld van de oude-
re met dementie en zijn familie inzichte-
lijk te maken aan de hand van waardevol-
le momenten en activiteiten die door hen 
op foto’s worden vastgelegd. Daarvoor 
krijgen zij een wegwerpcamera en een in-
structie op papier uitgereikt. Waar geniet 
u van? Wat vindt u leuk? Welk moment of 
welke activiteit is bijzonder voor u? Dat 
zijn de vragen waarmee de ouderen en 
hun familieleden in het verpleeghuis op 
pad worden gestuurd. Zij kiezen zelf wat 
en wanneer zij fotograferen en hoeveel 
foto’s zij maken. Met de familie wordt 
vooraf contact opgenomen om het pro-
ject toe te lichten en eventuele vragen te 
beantwoorden. Kunnen familieleden niet 
meedoen, bijvoorbeeld omdat zij te ver 
weg wonen, dan bestaat de mogelijkheid 
om een vrijwilliger in te schakelen.

Zeg het
met foto’s 



volgens een lijst met de innovatieve idee-
en, de belangrijkste bovenaan.
In de derde fase bepalen alle betrokke-
nen in interactieve ‘doelenworkshops’ 
wat men op de afdelingen wil bereiken; 
de vierde fase is gewijd aan het vaststel-
len van de concrete activiteiten die hier-
voor nodig zijn. Ten slotte inventariseert 
men de bevindingen over de randvoor-
waarden en de haalbaarheid van grotere 
participatie van ouderen met dementie. 
Op basis van het project bij Stichting 
Sevagram is een handleiding geschreven 
om het Fotostemproject ook elders te 
kunnen invoeren (voor meer informa-
tie: evanzadelhoff@me.com). ♦
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 koffie drinken 
en lezen
Familielid: ‘kijk, hier zit-
ten we aan de leestafel, 
onder het genot van 
een kopje koffie met 
een vleugje cognac.’
Meneer Schuitman: ‘o ja, 
daar houd ik van.’
Familielid: ‘hij leest 
graag.’
Meneer Schuitman: ‘ro-
mans, kranten en tijd-
schriften.’
Familielid: ‘hij heeft veel 
gelezen, hij hield de li-
teratuur goed bij. ook 
de economie en de po-
litiek. dat gaat nu niet 
meer, dus kijken we 
platenboeken, illustra-
ties met onderschrift.’

  kinderen
Mevrouw Rameckers 

glimlacht bij het zien 
van de foto: ‘Haha, 

kleinkind met hoedje 
op, oma in spe.’ 

Familielid: ‘kinderen 
heeft ze altijd leuk 

gevonden. vroeger 
kwamen de kinderen 

vaak op bezoek bij 
oma. Ze mochten al-

les, hutten bouwen in 
de kamer, alles. en ze 

hadden plezier sa-
men.’
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