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ONDERZOEKEND 
LEREN
Dit lesmateriaal is tot stand gekomen in samenwerking 
met het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit 
(WKRU). Het WKRU ondersteunt het werken met 
onderzoekend leren in de klas. Onderzoekend leren 
gaat uit van de nieuwsgierigheid van de leerlingen en 
het uitvoeren van eigen onderzoek door leerlingen. 
Daardoor worden leerlingen gestimuleerd om zelf 
actief kennis te vergaren en ontwikkelen ze een 
onderzoekende houding. Zie voor meer informatie 
het document “Film en wetenschap in de klas” op de 
website van InScience. 
Uitgebreide informatie over onderzoekend leren is 
hier te vinden. Daar vindt u onder andere ook het 
vragenmachientje (voor het formuleren van een 
goede onderzoeksvraag) en een werkblad om een 
onderzoeksplan op te stellen. 

OVER DE FILMS

Het dementie programma bestaat uit 5 korte films  
van diverse genres over dementie.  De leerlingen gaan 
kijken naar Mijn vader is dement (NL, documentaire, 
Jack Valkering, 7:18 min). In deze documentaire wordt 
het waargebeurde verhaal getoond van een meisje 
waarvan de vader dement is. 
Die Geschichte vom Fuchs der den Verstand verlor 
(DE, animatie, Matthias Bruhn en Christian Asmussen, 
11:10 min) en A single life (NL, animatie, Job Joris 
en Marieke, 2:00 min) zijn animaties die gebaseerd 
zijn op verzonnen verhalen en op die manier op een 
speelse manier laten zien wat het betekent om ouder 
te worden.
Retrogenese (NL, animatie, Suus Hessling, 4:25 min) 
is een informatieve animatiefilm die goed uitlegt wat 
dementie is en hoe het proces verloopt. De maakster 
van Twiddly things (GB, animatie, Adara Todd, 4:13 min) 
heeft ervoor gekozen om op basis van de ervaringen 
van iemand met dementie een animatie te maken 
die dit gevoel verbeeld. Hierbij is het verhaal dus 
waargebeurd maar is de manier waarop het verhaal 
verteld wordt verzonnen door de filmmaker. Hierin 
zien we goed terug dat een film ook een kunstwerk kan 
zijn.

Deze lesbrief hoort bij de vertoning van het 
Dementie programma tijdens InScience 2017.  
InScience wil via films wetenschap toegankelijker 
maken en ingewikkelde thema’s verhelderen. Het 
materiaal is geschreven in samenwerking met het 
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit.                                        

FILM
DEMENTIE
PRIMAIR ONDERWIJS, GROEP 6, 7 EN 8

https://www.insciencefestival.nl/lesmateriaal/
https://www.wetenschapdeklasin.nl/boeken/leidraad


VRAGENMUUR MAKEN
Doel: leerlingen stimuleren om vragen te bedenken. 
Een van de manieren om het vragen stellen te waarderen en stimuleren, is een vragenmuur te introduceren. 

Deze muur kun je op verschillende manieren vormgeven, hang bijvoorbeeld twee grote vellen papier op de muur 
met daarop de vragen: ‘Wat willen we weten?’  en ‘Wat weten we al?’. Laat de leerlingen hun vragen en kennis 
op post-its schrijven en laat deze op de vellen papier plakken. Als er vragen van de leerlingen beantwoord zijn, 
dan kunnen de post-its naar de ‘wat weten we al’-muur verplaatst worden. Plak als leraar zelf ook eens enkele 
vragen op de vragenmuur en laat zo zien dat vragen stellen heel natuurlijk is. 
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INTRODUCTIE
 
Doel: leerlingen bekend maken met het onderwerp.

Via deze WEBSITE kunnen leerlingen ervaren hoe 
het is om met Alzheimer te leven. Op deze website 
kunnen de leerlingen een geheugentest en de 
Alzheimer experience doen. Leerlingen krijgen door 
de geheugentest een idee van wat het verschil is 
tussen even iets vergeten en geheugenverlies met 
grote gevolgen. Bij de Alzheimerexperience krijgen 
leerlingen een echt inzicht in het dagelijkse leven van 
een persoon met Alzheimer. Alzheimer is een van de 
vormen van dementie.  

VOORBEREIDING 
FILMBEZOEK
Als voorbereiding op het bioscoopbezoek met de klas 
en als introductie op de film kunnen (een aantal van 
de) onderstaande vragen besproken worden. 

/   Wie is er wel eens iets vergeten?
/   Was dit erg? Wanneer zou het wel gevaarlijk        
     worden?
/   Wat is het verschil tussen iets vergeten en       
     dementie?
/   Wie kent er iemand met dementie? Kun/wil je 
daarover vertellen?
/    Wat denken jullie dat je zou kunnen doen voor        
     iemand met dementie?
/   Wat denken jullie dat je gaat zien in een korte film      
     over dementie?  Denk je dat de film grappig is, of      
    juist verdrietig?

http://www.alzheimerexperience.nl/


CREATIEVE 
OPDRACHT
Doel: leerlingen op een andere manier naar het 
onderwerp te laten kijken.

 
Door middel van deze opdracht gaan de leerlingen een 
beeld schetsen van hoe zij denken dat het leven met 
dementie eruitziet. Straks na het zien van de films 
kunnen ze hun hypothese vergelijken met het beeld dat 
de films lieten zien. 

De leerlingen maken in groepjes een tableau vivant. 
Een tableau vivant is een soort levend schilderij. 
De leerlingen bedenken in groepjes een korte 
verhaallijn over een dag of een moment uit het leven 
van iemand met Alzheimer. Dit verhaal bestaat uit 4 
opeenvolgende stilstaande beelden, een soort van 
foto’s die de leerlingen uitspelen. 

De leerlingen bedenken een verhaallijn, een begin 
beeld, twee tussenbeelden en een eindbeeld. Tussen 
elk beeld wisselende de leerlingen snel van plek, 
houding en gezichtsuitdrukking. Ieder groepje laat hun 
tableau vivant voor de klas zien, de rest van de klas 
mag raden waar het verhaal over ging.
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FILMBEZOEK
Doel: leerlingen via film achtergrondinformatie geven over het onderwerp.

In LUX bezoeken de leerlingen een filmprogramma over dementie. Het filmprogramma bestaat uit 
verschillende korte films van diverse genres. Leg de leerlingen uit dat ze gaan kijken naar films met 
verschillende invalshoeken. Door de variatie in het programma is het een mooie aanleiding om de leerlingen 
uit te leggen welke filmgenres er bestaan. Een van de films in het programma is een documentaire. In 
tegenstelling tot een fictiefilm waarbij acteurs een rol spelen, is een documentaire een film over mensen die 
echt bestaan. Een fictiefilm laat een verzonnen verhaal zien, een documentaire is niet verzonnen. Daarnaast 
bekijken de leerlingen diverse animatiefilms. Sommige van deze films zijn gemaakt met behulp van stop-
motion maar anderen met behulp van computeranimatie. Hierover krijgen de leerlingen tijdens het filmbezoek 
nog meer informatie.  
Geef de leerlingen mee dat ze na kunnen denken over film als kunstvorm (hoe is de film gemaakt en waarom 
op deze manier?) als communicatiemiddel (wat wil de maker vertellen met de film?) en als informatiebron (wat 
kun je leren van de film?). Leg uit dat een film bijvoorbeeld kan inspelen op je gevoel, je herkent veel, de film 
komt dichtbij. Een film kan juist ook heel afstandelijk zijn, je leert veel nieuwe kennis, maar de film komt niet 
dichtbij. Door hier vooraf met de leerlingen over te praten zullen de leerlingen actiever en kritischer kijken. 
Na het filmprogramma zal een wetenschapper meer vertellen over dementie aan de leerlingen. Hierbij is het 
de bedoeling dat de leerlingen zelf ook vragen kunnen stellen, het is nuttig om ze vooraf al te laten nadenken 
welke vragen ze zouden kunnen stellen. Dit kunnen vragen van de vragenmuur zijn waarvan de leerlingen niet 
direct een antwoord konden vinden. Met behulp van de achtergrondinformatie in het lesmateriaal kunnen de 
leerlingen voorbereid worden op het filmbezoek.  
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STILL UIT: RETROGENESE

NA HET 
FILMBEZOEK 
Doel: de films nabespreken met de leerlingen.

Na het bezoeken van de film kunt u deze nabespreken 
aan de hand van onderstaande vragen. 

 / Wat viel jullie op tijdens de films of de lezing?
 / Wat vonden jullie van de films?
 / Wat hebben jullie geleerd van de films, kunnen er 

vragen beantwoord worden op de vragenmuur?
 / Hadden jullie dit soort films bedacht bij dit 

onderwerp?
 / Waar waren jullie het meest verbaasd over?
 / Vinden jullie dat de films goed laten zien hoe het 

is om dementie te hebben? Welke film doet dat het 
beste? 

 / Weten jullie hoe de films gemaakt zijn? Welke 
films waren met stop-motion gemaakt? Zag je 
verschil met de computeranimatie?
 / Ben je nieuwsgierig geworden door de films? Zo 

ja, waarnaar?
 / Wat voor vragen heb je naar aanleiding van 

de films? De vragen van leerlingen kunnen 
geïnventariseerd worden op de vragenmuur, 
hierdoor wordt het makkelijker om een goede 
onderzoeksvraag te bepalen. 
 / Waarom denken jullie dat de makers deze 

films gemaakt hebben? Is dat voor alle makers 
hetzelfde? Wat willen de makers vertellen? Op 
welke manier werd dit gedaan?
 / Wat klopte er wel en niet aan jullie beeld van 

dementie? Denk eens terug aan de tableau vivants, 
kwamen er onderdelen terug in de films? 



VOORBEELDEN VAN ONDERZOEKSVRAGEN

/ Over dementie: Hoeveel opa’s en oma’s van de 
kinderen uit onze klas hebben dementie? 

/ Over mensen met dementie: Waar moet volgens een 
verpleegkundige een geschikte omgeving voor mensen 
met dementie aan voldoen?

/ Over je geheugen: Is er een verschil in 
geheugencapaciteit tussen verschillende leeftijden? Dit 
kun je bijvoorbeeld testen met het spel Memory, of met 
het onthouden van een woordenlijst. 

/ Over je geheugen: Wat is de invloed van je omgeving op 
je geheugen: Kun je beter een woordenlijst onthouden 
terwijl je op een leeg schoolplein zit of als er kinderen 
op het schoolplein spelen?” 

/ Over de invloed van muziek op je geheugen: Kun 
je beter een woordenlijst onthouden als je naar 
operamuziek luistert of als je geen geluid hoort?

/ Over manieren waarop je ouderen zou kunnen helpen: 
Welke fysieke activiteiten zouden ouderen in het 
verzorgingstehuis bij ons in de buurt leuk vinden om te 
doen? 

Bespreek na het doen van het onderzoek wat er gedaan 
zou kunnen worden met de onderzoeksresultaten en wie 
er wat mee zou kunnen.

Tinybots zijn kleine robotjes die lijken op een plant 
en mensen herinneren aan dagelijkse taken. In de 
documentaire Ik ben Alice wordt de zorgrobot Alice 
getest die ouderen ook kan helpen, bijvoorbeeld door 
muziek te spelen of ze te herinneren aan hun fysio-
oefeningen. 

De website samendementievriendelijk.nl biedt een test 
en een cursus om mensen te helpen om beter om te 
leren gaan met mensen met dementie.

Sea hero quest is een app die ontworpen is om data te 
verzamelen over hoe mensen navigeren voor onderzoek 
naar dementie. Verminderd oriëntatie vermogen is een 
van de eerste symptomen van dementie. Het spel is te 
downloaden via de app store.
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ONDERZOEKEND 
LEREN
Afhankelijk van de hoeveelheid ervaring die jij en je 
leerlingen al hebben met projecten onderzoekend 
leren, kun je er voor kiezen om aan het filmbezoek 
bij LUX een project onderzoekend leren te koppelen. 
Als je nog weinig ervaring hebt met onderzoekend 
leren, kun je ervoor kiezen om klassikaal één van de 
voorbeeldonderzoeksvragen uit te voeren. Heb je al 
meer ervaring, dan kun je leerlingen zelfstandig een 
onderzoek laten uitvoeren. 

Uitgebreide informatie over hoe je een project 
onderzoekend leren kunt vormgeven in de klas, kun 
je vinden in de Leidraad onderzoekend leren van het 
WKRU. Op de website van het WKRU staan tevens 
diverse werkbladen die kunnen helpen om een goede 
onderzoeksvraag en onderzoeksopzet te maken. 

Naar aanleiding van dit thema kunnen een aantal 
interessante technoloigische ontwikkelingen met 
de klas besproken worden. Hieronder een aantal 
voorbeelden van apps, robots en websites die 
ontwikkeld zijn om mensen met dementie te helpen. 

De app Letdembe helpt ouderen om via hun telefoon 
hulp in te schakelen als ze verdwaald zijn.

Het Kunstlab heeft kussens ontwikkeld die geluid 
maken wanneer ze aangeraakt worden en die voor 
mensen met dementie kalmerend kunnen werken  en 
de tovertafel is een tafel waarop beelden geprojecteerd 
worden waarmee ouderen kunnen spelen.

VERDER MET HET THEMA

https://www.tinybots.nl/)
https://vimeo.com/ondemand/ikbenalice
http://samendementievriendelijk.nl
http://www.seaheroquest.com/nl
https://www.wetenschapdeklasin.nl/boeken/leidraad 
http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/hulpmiddelen/#h2e1e67d5-8acf-b078-e46e-3ba4f2fc20aa 
https://letdembe.nl/nl/
http://kozie.eu/
https://tovertafel.nl/zorginnovatie-dementie/


VOORBEELD ONDERZOEKSPLAN

Hier  vind je een werkblad voor het opstellen van een 
onderzoeksplan van het Wetenschapsknooppunt Radboud 
Universiteit.

1. Wat is onze onderzoeksvraag? 
Kun je beter een woordenlijst onthouden als je naar 
operamuziek luisteren of als je geen geluid hoort?

2. Wat zal volgens ons het antwoord zijn op de 
onderzoeksvraag? En waarom denken we dat? [Dit 
noemen onderzoekers een ‘hypothese’] 
We denken dat je beter een woordenlijst kunt onthouden 
als je operamuziek luistert dan wanneer je geen geluid 
hoort. We denken dat dit komt doordat je dan de woorden 
koppelt aan de muziek die je hoort. 

3. Hoe gaan we dit onderzoeken? 
[Denk aan: Wie of wat gaan we onderzoeken, op welke 
manier gaan we meten en hoe vaak of bij hoeveel 
mensen moeten we het onderzoek doen om echt 
antwoord te krijgen op de vraag]  
We gaan onderzoek doen naar het geheugen van 
volwassen mensen. We maken daarbij een vergelijking 
of mensen die wel of niet naar operamuziek luisteren. 
We gaan meten hoeveel woorden een persoon kan 
onthouden van een woordenlijst. Tien proefpersonen 
laten we een woordenlijst leren zonder dat er muziek 
te horen is. Tien andere proefpersonen laten we de 
woordenlijst leren met operamuziek op de achtergrond. 
Per groep gaan we het gemiddelde uitrekenen van het 
aantal onthouden woorden, dit vergelijken we met de 
andere groep.

4. Hoe schrijven we de resultaten op tijdens het 
uitvoeren van het onderzoek?
[Antwoorden kort opschrijven, in een tabel opschrijven, 
streepjes zetten, …]
We maken twee lijsten. Een lijst van mensen die wel 
operamuziek luisteren en een lijst van mensen die geen 
geluid hoorden. Per persoon schrijven we op hoeveel 
woorden zij hebben onthouden.

5. Wat moet in het onderzoek hetzelfde blijven en 
wat verandert (eerlijk onderzoek)? 
Hetzelfde:
/ de woordenlijst; de  lijst moet even moeilijk blijven
/ de manier waarop de personen de lijst zien, 
bijvoorbeeld zwart geprint op wit papier
/ de ruimte waarin het onderzoek gedaan wordt
/ de hoeveelheid tijd die de personen krijgen om de lijst 
te leren
/ de hoeveelheid tijd die de personen krijgen om de lijst 
weer op te noemen
/ Het tijdsstip, voor zo ver mogelijk, geen hele grote 
verschillen
/ Manier waarop de personen de muziek horen, bv via 
koptelefoon

Anders 
/de aan-of afwezigheid van muziek

6. Welke hulp en materialen hebben we nodig? 
Hebben we van iemand toestemming nodig?

• Koptelefoon
• Operamuziek
• Leeg lokaal
• Timer 
• Woordenlijst op papier
• Pen en papier om de resultaten op te schrijven 

Toestemming nodig van: conciërge (lokaal)

7. Schrijf hieronder in stappen op wanneer jullie 
wat gaan doen.

Taak Wie Wanneer

woordenlijst maken

woordenlijst printen

operamuziek uitkiezen

koptelefoon regelen

lege ruimte regelen

proefpersonen vragen

proefpersonen brengen 
halen

uitleg experiment aan 
proefpersonen

tijd bijhouden

resultaten opschrijven
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http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/hulpmiddelen/


ACHTERGRONDINFORMATIE
Wat is dementie?

Dementie is de verzamelnaam voor ruim 50 hersen-
ziekten die beschadigingen aan je hersenen veroor-
zaken. Door deze beschadigingen werken je hersenen 
niet meer zoals ze horen te werken en kun je sommige 
dingen niet meer doen. De hersenen kunnen informa-
tie niet meer goed verwerken waardoor de geestelijke 
vermogens steeds verder achteruitgaan. Het woord 
dementie komt van het Latijnse woord dementia wat 
‘ontgeesting’ betekent. De ziekte van Alzheimer, een 
bekende term waarvan mensen vaak denken dat dit 
hetzelfde is als dementie, is een van de verschillende 
vormen van de ziekte. Ongeveer 70 procent van de men-
sen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. 
“Nederland telt op dit moment ruim 270.000 mensen 
met dementie. Ook op jongere leeftijd (jonger dan 65 
jaar) kunnen mensen dementie krijgen. Alzheimer Ne-
derland schat dat in ons land ongeveer 12.000 mensen 
dementie op jonge leeftijd hebben.” bron

“De gemiddelde Nederlander heeft een kans van één op 
vijf op het krijgen van dementie. Bij negentigplussers 
is die kans twee keer zo groot. Nu we gemiddeld ouder 
worden - elke nieuwgeborene leeft gemiddeld langer 
dan ooit, zal dementie dus vaker voorkomen.” bron

Hoe snel iemand achteruit gaat verschilt per persoon. 
Mensen met dementie leven gemiddeld acht jaar met de 
ziekte.

 / Vergeet nieuwe informatie en belangrijke 
feiten of gebeurtenissen uit het eigen leven. Een 
boodschappenbriefje om te onthouden wat je in de 
supermarkt moet halen is bijvoorbeeld heel normaal, 
een spiekbriefje voor de namen van je kleinkinderen 
niet. 
 / Verdwaalt in tijd en plaats, bijvoorbeeld op een 

route die ze elke dag lopen of ze weten niet meer hoe 
je moet klokkijken.
 / Heeft taalproblemen, gesprekken worden 

hierdoor moeilijker te volgen, namen van mensen of 
voorwerpen zijn moeilijker te vinden, mensen praten 
gaat minder vloeiend. 
 / Raakt spullen kwijt of legt spullen terug op gekke 

plekken. 
 / Heeft een verminderd beoordelingsvermogen 

waardoor iemand situaties slecht kan inschatten en 
moeite heeft met het maken van keuzes.  
 / Trekt zich terug uit sociale activiteiten omdat 

iemand bang is om te falen.
 / Verandert in gedrag en karakter. Iemand heeft 

stemmingswisselingen, is ineens boos of verdrietig, 
doet dingen die ze anders nooit doen en begrijpt of 
verwerkt informatie minder snel.
 / Is onrustig en heeft aandachts- of 

concentratieproblemen. Mensen met dementie zoeken 
constant naar iets, lopen veel heen en weer of hebben 
problemen met slapen. 
 / Heeft moeite met lezen, het inschatten van 

afstanden, het onderscheiden van kleur of contrast en 
moeite met herkennen van voorwerpen.

Wat zijn de symptomen?
Iemand met dementie

 / Heeft moeite met logisch denken, plannen, 
organiseren en uitvoeren van dagelijkse activiteiten of 
complexe handelingen.
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ACHTERGRONDINFORMATIE 

IS HET TE BEHANDELEN OF TE VOORKOMEN? 

Dementie is nog niet te behandelen. Omdat het een 
ziekte is die tegenwoordig veel voorkomt wordt er over 
de hele wereld veel onderzoek gedaan. Wetenschap-
pers doen ook onderzoek naar manieren om de ziekte 
te voorkomen. Dit onderzoek is nog volop aan de gang 
maar er zijn in de neurowetenschap (hersenweten-
schap) al manieren ontdekt om het dementieproces te 
vertragen. Zo betoogt Erik Scherder, professor neuro-
psychologie die vaak op televisie te zien is, dat kleine 
handelingen zoals kauwen de geheugenprocessen in 
het brein actiever kunnen houden. Ook is het belangrijk 
om voldoende te bewegen, niet te roken, overgewicht te 
voorkomen en mentaal en sociaal actief te blijven. 

HOE KUN JE IEMAND HELPEN MET DEMENTIE?

Als je met iemand praat: 

 / Help om de juiste woorden te vinden
 / Sta open voor de ander, wees geduldig en heb niet 

meteen een oordeel klaar. 
 / Noem iemands naam, stel jezelf voor en vertel wat 

je komt doen. Bedenk dat iemand met dementie jou 
misschien niet herkent. 
 / Laat iemand met dementie dingen ruiken of 

aanraken als je het ergens over hebt. Dan begrijpt hij 
of zij beter wat je bedoelt.
 / Trek de aandacht wanneer je iets wilt zeggen. Maak 

oogcontact en leg voorzichtig even je hand op de arm 
van de persoon met dementie. Maak geen onverwachte 
of snelle bewegingen.
 / Praat in korte zinnen. Gebruik in elke zin maar één 

boodschap. En wacht even totdat je reactie krijgt.

Dit kun je doen:

 / Help mensen die verdwaald zijn de weg naar huis te 
vinden
 / Kook eens voor iemand met dementie, help diegene 

met boodschappen doen of ga langs voor een kopje 
thee. Beweeg samen door te fietsen, wandelen, 
tuinieren of de hond uit te laten. 
 / Bekijk samen foto’s van vroeger. Beelden zijn 

herkenbaarder dan woorden voor iemand met 
dementie. 
 / Beluister (via Youtube) liedjes van vroeger of zing 

samen liedjes. Muziek lijkt te helpen bij het terughalen 
van herinneringen van mensen met dementie. 
 / Een kalender en een klok op kunnen duidelijkheid 

scheppen. Stimuleer iemand met dementie om klok te 
kijken en gebeurtenissen af te strepen op de kalender 
zodra ze hebben plaatsgevonden.
 / Laat iemand met dementie ook even een 

rustmoment pakken om tot rust te komen en prikkels 
en informatie te verwerken. 

Dit kun je doen door bijvoorbeeld een opleiding of cur-
sus te volgen en veel sociale contacten te hebben. 
Er wordt op veel verschillende terreinen onderzoek 
gedaan, sommige wetenschappers kijken naar leefstijl, 
anderen naar erfelijkheid en weer anderen onderzoeken 
fysieke factoren zoals het afweersysteem, de bloed-
vaten en de stofwisseling in de zenuwcellen. Hiervoor 
gebruiken onderzoekers bevolkingsonderzoek, her-
senscans, DNA-onderzoek en onderzoek naar levende 
hersencellen. Hierdoor weten we steeds meer over het 
ontstaan en het verloop van dementie. 
ziekte.

COLOFON | Auteurs:  Annerie Holtland (Inscience), Josje Dinghs & Sanne Dekker (WKRU) Redactie: Susanne Beckers (InScience) Vormgeving: Studio another day 
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