
           

Interactieve Veder Presentatie      

 

Korte beschrijving  

Een presentatie van een uur waarin mantelzorgers, vrijwilligers of 

professionals kennis maken met de Veder Methode en op interactieve 

wijze handvatten krijgen om wederkerig contact te maken met 

dementerenden.  

 

Voor wie  

Mantelzorgers, vrijwilligers en anderen die geïnteresseerd zijn in beter 

communiceren met dementerenden. Ook voor professionals in de zorg  

kan de presentatie gegeven worden.  

 

Inhoud  

Het programma biedt mensen een kennismaking met de Veder Methode, een methode die 

handvatten biedt voor de omgang met dementerenden. Na een inleidende film zal de Veder 

Methode worden toegelicht. Aanwezigen kunnen uiteraard vragen stellen. Vervolgens zal de 

methode ook worden ervaren door oefeningen in het een-op-eencontact, met reminiscentie  

of in het meegaan met de beleving van de mensen met dementie (validation). De trainer van 

Theater Veder zal hierbij aansluiting zoeken met de achtergrond en het niveau van de 

aanwezige mantelzorgers, vrijwilligers of professionals.  

 

Achtergrond  

De afgelopen jaren heeft Theater Veder een unieke methode, de zogenaamde Veder Methode 

ontwikkeld om wederkerig contact met dementerende ouderen tot stand te brengen. Deze 

mensen worden ook wel omschreven als terugtrekkende ouderen: mensen die steeds 

moeizamer met hun directe omgeving communiceren en een groot risico lopen op 

vereenzaming en depressiviteit. Bij elk mens maken herinneringen deel uit van de identiteit. 

Het verlies van geheugen berooft ouderen van het vertrouwde gevoel ‘dit ben ik’.  

Door middel van theatrale prikkels, zang, taal, poëzie en voorwerpen van vroeger wordt  

terug gegaan naar de tijd waarin de oudere jong was. Het lange-termijn-geheugen wordt 

aangesproken. De herkenning creëert zelfvertrouwen en de veiligheid van de eigen  

identiteit. Vanuit een gevoel van welbevinden ontstaat de mogelijkheid tot een betere 

communicatie in het hier en nu en wordt wederkerig contact gemaakt.  

 

Praktische informatie  

Het programma duurt ongeveer een uur. Eventueel kan het aangevuld worden met een 

theatrale, muzikale act. Het kan op verzoek op uw locatie plaatsvinden.  

 

Benodigdheden  

Om de presentatie te laten slagen, hebben wij de volgende randvoorwaarden nodig:  

beamer met geluid, laptop en projectiescherm en een goed werkende microfoon.  

 

Meer informatie  

Neemt u gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek of een vrijblijvende offerte.  

Theater Veder, Derde Oosterparkstraat 88, 1091 KB Amsterdam  

tel. 020 7700 306, e-mail info@theaterveder.nl  website www.theaterveder.nl  

mailto:info@theaterveder.nl
http://www.theaterveder.nl/

