Voor wie is het spel bedoeld?
Voor begeleiders en iedereen die professioneel betrokken is bij mensen met een verstandelijke beperking en
dementie.
Voor spelleiders (waaronder orthopedagogen en psychologen) die met het spel en de handleiding een instrument
hebben om begeleiders en cliënten te ondersteunen in het dementieproces.

Het spel
Het spel biedt een praktische werkvorm om met begeleiders te werken aan hun visie, kennis (algemeen en
sociale kaart), begeleidings- en belevingsgerichte vaardigheden.
Meer dan 170 onderdelen zijn onderverdeeld in 6 categorieën:

‘Wie weet wat?’ Kennis, feiten en weetjes over dementie
Algemene kennisvragen en stellingen rondom onder andere dementie bij het syndroom van Down en de
verschillende vormen van dementie.

‘Wat is er (nog meer) aan de hand?’ Diagnostiek bij dementie
Vragen, stellingen en casuïstiek rondom symptomen of aandoeningen die naast dementie kunnen ontstaan of
met dementie verward worden, maar een andere oorzaak hebben.

‘Wat is jouw kijk?’ Het vormen van een visie op dementie
Stellingen en casussen die helpen om een (gezamenlijke) visie te formuleren.
‘Wat zou jij doen?’ Begeleiden bij dementie
Kennisvragen, discussieopdrachten en casuïstiek rondom de verschillende methodieken
die bij het begeleiden van mensen met dementie gebruikt worden.

‘Wat voel je?’ Beleven van en inleven in dementie
Opdrachten om zelf ervaren en beleven hoe het is om met beperkingen vanuit de dementie onder andere te
moeten eten, drinken, denken en begrijpen.
‘Wie, wat, waar?’ Sociale kaart en disciplines die kunnen ondersteunen
Casuïstiek en vragen om de sociale kaart binnen of buiten de organisatie te leren kennen en gerichte expertise in
te schakelen bij de begeleiding van cliënten.

De handleiding
De handleiding is geschreven om het spel zo optimaal mogelijk te benutten. In de handleiding staat voor ieder
onderdeel het antwoord en/ of de achterliggende gedachte beschreven. Deze beschrijvingen zijn bedoeld om de
spelleider te ondersteunen bij de voorbereiding of uitleg van het spel. De handleiding is door de diversiteit aan
beschreven onderwerpen ook te gebruiken als naslagwerk in de dagelijkse praktijk.

Spelvariaties
Diverse varianten voor het spelen van het spel zijn mogelijk en staan in de handleiding beschreven.
Een aantal reacties op het spel van begeleiders:
“Geen moment saai en je komt echt met elkaar in gesprek”
“Fijn die praktische vragen zodat de kennis toeneemt”
“Afwisseling in doen, rollenspel, kennis en verdieping is leuk”
“Geeft gelegenheid tot het nemen van tijd en rust en tot feedback geven aan elkaar en in het team (eindelijk eens”
“Prikkelend; je krijgt nieuwe informatie!”

