
VOOR WIE:  Dit spel is een aanrader voor iedereen die te maken heeft met mensen met dementie; 
familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers, zorgteams, activiteitenbegeleiders, welzijnswerkers.  

Door de interactie en samenwerking die ontstaat tijdens het spelen 
is het 4 fasen dementiespel een geschikt hulpmiddel om de samen-
werking tussen mantelzorgers, vrijwilligers en zorgteams te verste-
vigen. Dankzij de frisse vormgeving, de uitnodigende   thema’s  en 
de speelse uitstraling is het spel ook als teambuildingsactiviteit een 
welkome aanvulling. 

 

 

 

 

 

 

VERLOOP VAN HET SPEL: 

Het spel duurt ongeveer 2,5 uur en wordt het best gespeeld in een groep van 12 a 15 personen. 

Aan de hand van de bijbehorende lesmodules krijgen de deelnemers eerst een korte introductie op 
dementie. Hierna verdiepen zij zich in de 4 fasen van ik beleving; hoe beleeft de dementerende zich-
zelf en de wereld om hem heen. Zij leren aan de hand van de observatielijst deze fasen kennen en 
herkennen. Vervolgens gaan zij al puzzelend binnen de thema’s ontdekken hoe ze zichzelf en de om-
geving per fase zo gunstig mogelijk af kunnen stemmen op de dementerende. Tot slot kan de afspra-
kenronde gebruikt worden om met elkaar concrete afspraken te maken om de nieuwe informatie met-
een toe te gaan passen in de praktijk.  

VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN: 

Het 4 fasen dementiespel is te koop als compleet spel inclusief 32 lesmodules. Standaard hoort hierbij 
onze begeleiding bij het eerste spel of een train de trainer bijeenkomst. Wilt u voor uw organisatie 
meer spellen of lesmodules? Ook dat is mogelijk.  

U kunt er ook voor kiezen het spel alleen te spelen,  zonder het zelf aan te schaffen.  Een van onze er-
varen trainers komt dan uw spel begeleiden. Natuurlijk ontvangen alle deelnemers een lesmodule. 

CONTACT en BESTELLEN: 

Via dementie-winkel.nl kunt u alle informatie vinden over het spel, de prijzen en hoe u kunt bestellen. 
Ook kunt u gratis de observatielijst aanvragen en de lesmodule inkijken.  

 

 

De thema’s uit het spel; herkennen van de fasen van dementie, contact maken, omgang en 

begeleiding, stemming en emoties, netwerk en sociale contacten, gewoonten en rituelen, eten en 

drinken, dagritme, woonomgeving, activiteiten, bewegen, lichamelijke verzorging. 

“ Het 4 fasen dementiespel 

geeft inzicht in de 

verschillende fasen van 

dementie en in de 

veranderende vragen en 

behoefte per fase.  

Het leert de spelers zichzelf 

en de omgeving hier 

eenvoudig op aan te passen” 

HET 4 FASEN DEMENTIE SPEL 
- DE NIEUWSTE INZICHTEN SPELENDERWIJS LEREN TOEPASSEN - 


