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Casusopdrachten / Rollenspel algemeen (in de samenleving) 

 

 

Duur van de les:         40 tot 60 minuten 

Voorbereiding docent:                    Geen   

Verwerkingstijd voor studenten:   +/- 4 uur en nabespreken in de volgende les 

 

Korte omschrijving 

Mensen met dementie leven het grootste deel van de tijd dat zij ziek zijn gewoon 

zelfstandig thuis. Dat betekent dat zij ook onderdeel uitmaken van de samenleving en 

zelfstandig boodschappen doen, met het OV reizen of bijvoorbeeld naar de sportvereniging 

gaan. Er zijn tal van gelegenheden en situaties te bedenken waarbij het prettig is dat deze 

omgeving ook dementie vriendelijk is.  

 

In deze opdracht gaan studenten er in kleine groepjes op uit om in hun eigen wijk of dorp 

onderzoek te doen. Het is belangrijk dat de studenten voordat ze aan deze opdracht 

beginnen de online jongerentraining hebben gevolgd zodat zij voldoende bekend zijn met 

de signalen. Daarnaast kun je de signalenkaart downloaden om meer informatie te delen. 

 

Voor bespreken  

 

1. Laat de studenten die bij elkaar in de buurt wonen groepjes vormen  

 

2. Laat ze samen in gesprek gaan over de volgende vragen;  

 

- Wat zijn de behoefte van mensen met dementie?  

- Hoe kun je daar achter komen? Waar vind je deze informatie?  

- Op welke plekken komen mensen met dementie?  

- Wordt er op deze plekken rekening gehouden met de behoefte van mensen met 

dementie? Hoe weet je dat?  
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De opdracht  

 

Nadat de studenten informatie hebben ingewonnen en voldoende inzicht hebben in de 

behoefte van mensen met dementie gaan zij in hun eigen buurt op onderzoek uit, geef ze 

hierin de volgende opdracht mee;  

 

Zoek minimaal 2 plekken waar er rekening wordt gehouden met mensen met 

dementie. Ga ook in gesprek met mensen die iets kunnen zeggen over de locatie / 

situatie. Beantwoord de volgende vragen: 

 

1. Over welke plek gaat het? Geef een precieze omschrijving zodat         

duidelijk is wat mensen hier doen en wat mensen met dementie hier tegen   

kunnen komen.  

2. Waarom is het op deze manier aangepakt? 

3. Op welke manier zijn mensen met dementie hiermee geholpen? 

 

Zoek een plek waar er volgens jou nog onvoldoende rekening wordt gehouden met 

mensen met dementie. Beantwoord de volgende vragen: 

 

  1. Over welke plek gaat het? Geef een precieze omschrijving zodat duidelijk is wat  

mensen hier doen en wat mensen met dementie hier tegen kunnen komen.   

2. Wat zou hier anders / beter kunnen? En waarom?  

3. Op welke manier zijn mensen met dementie hiermee geholpen? 

 

 

 


