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Mensen met mentale of neurologische aandoeningen, bijvoorbeeld 
dementie, kunnen zich onrustig en geagiteerd voelen en gedragen. 
Dat is vooral niet prettig voor de persoon zelf, maar een cliënt met 
onrust kan ook extra inzet en aandacht van het verzorgend 
personeel vergen. Zorgorganisaties De Zorggroep en Zorgpartners 
hebben een pilot gedaan met de ZEN Zorgstoel om te testen wat 
deze stoel kan betekenen in het omgaan met onbegrepen gedrag. 
In dit expertiserapport delen wij hun ervaringen. 
 

De uitdaging: omgaan met onbegrepen gedrag
We worden steeds ouder en daarmee nemen ziektes als dementie toe. In Nederland hebben 
momenteel een kleine 300.000 mensen dementie1. De verwachting is dat door de vergrijzing 
het aantal mensen met dementie stijgt tot een half miljoen in 20402. Veel van hen hebben te 
maken met gedragsproblemen. Hiervoor wordt ook de term ‘onbegrepen gedrag’  
gebruikt. Onder onbegrepen gedrag valt moeilijk hanteerbaar gedrag, zoals onrust of  
agressie3. Schommelbewegingen hebben een bewezen positief rustgevend effect. 

1 https://www.alzheimer-nederland.nl/factsheet-cijfers-en-feiten-over-dementie
2 https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/dementie/cijfers-context/huidige-situatie#node  
 -aantal-personen-met-dementie-zorg
3 https://www.zorgvoorbeter.nl/dementie/omgaan-onbegrepen-gedrag

Een oplossing: schommelbewegingen

Schommelen kan een waardevolle aanvulling op een interventieplan voor onbegrepen 
gedrag. Onderzoek toont aan dat het positieve reacties teweeg brengt. Daarnaast kan 
schommelen deel uitmaken van een schema van inspanning en rust. 
De meerwaarde van schommelen voor mensen met dementie wordt ook beschreven in het 
boek ‘Sensory Modulation in Dementia Care’ (2018) van Dr. Tina Champagne.  
Deze Amerikaanse professor in de ergotherapie ontwikkelde onder meer het Sensory  
Modulation Program voor mensen met dementie. Een van de rustgevende strategieën die 
hierin beschreven staan, gaat over schommelen in een schommelstoel of ligstoel. Het  
schommelen draagt bovendien bij aan gevoel voor balans, stabiliteit, richting en coördinatie, 

Daarom de ZEN Zorgstoel
 
Op initiatief van Wellco, de producent van Fitform-fauteuils zijn, in samenwerking met De 
Zorggroep, Zorgpartners en HartingBank, twee pilotprojecten voor de ZEN Zorgstoel 
uitgevoerd. De pilots vonden beide in 2021 plaats.
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Vanmorgen een bewoner in de 
ZEN Zorgstoel gezet. Hij kon 
zich daardoor goed ontspannen 
en viel een tijdje in slaap in 
de schommelstand.

Ergotherapeut, De Zorggroep

Bij de Zorggroep is de ZEN Zorgstoel getest in 5 kleinschalige groepswoningen waar  
mensen met verschillende stadia van dementie wonen. Per woning was de stoel circa 2 
weken aaneengesloten aanwezig. Vervolgens werd de stoel gerouleerd tussen de woningen 
om een aantal specifieke zaken te testen bij bepaalde bewoners.

Bij Zorgpartners was de ZEN Zorgstoel gedurende een periode van 5 maanden aanwezig in 
de grote woonkamer van een kleinschalige locatie met circa 20 bewoners. Er zijn 4  
uitgebreide contactmomenten geweest gedurende het pilotproject om de bevindingen met 
elkaar door te nemen.

De belangrijkste bevindingen 
 
Effect op welbevinden bewoners
 • De bewoners ervaren de ZEN Zorgstoel als zeer comfortabel en rustgevend. 
 • 50% van de bewoners die schommelen vallen tijdens of na het schommelen in slaap.
 • Een kleine groep bewoners wil niet schommelen in de stoel (ca. 5-10%).
 • De waarde van de ZEN Zorgstoel is erg groot bij bewoners in een latere fase van  

dementie. In deze fase zijn er weinig alternatieven om het welzijn te vergroten en de  
kwaliteit van leven te verbeteren.

 • De ZEN Zorgstoel helpt ook bij bewoners met een houdingsprobleem. Door achterover 
gekanteld in de stoel te zitten/liggen gaat er voor deze bewoners ‘’een wereld open’’.

Vermindering onbegrepen gedrag
 • Bij diverse bewoners met loopdrang, fysieke en verbale agressie of andere uitingen van 

onrust werd een afname van dit gedrag gezien. 
 • In de nacht bleek de stoel een uitkomst in het verminderen van nachtelijk dwalen. 
 • Onbegrepen gedrag door overprikkeling later op de dag werd voorkomen door  

bewoners op tijd te laten rusten, schommelen en slapen in de ZEN Zorgstoel.
 • Meer dan de helft van de bewoner viel tijdens het schommelen in slaap, waardoor ze 

goed uitrusten. 
 • De ZEN Zorgstoel blijkt zeer geschikt voor bewoners die graag in de nabijheid van  

andere mensen een middagdutje doen. Doordat deze bewoners wel even in de  
woonkamer slapen zijn ze in de middag minder overprikkeld, oververmoeid en onrustig.

 • Wanneer er sprake is van grote onrust bij een bewoner, is het lastig om hem/haar in de 
ZEN Zorgstoel te krijgen. Daarom is het belangrijk om dat moment voor te zijn. 

 • Onrustige bewoners komen eerder tot rust in de ZEN Zorgstoel dan met een begeleider 
die iemand probeert te kalmeren door naast het bed of een gewone stoel te zitten. 

Gemak in gebruik van de stoel
 • Diverse bewoners gaan dagelijks in de stoel en enkele bewoners namen uit zichzelf 

plaats in de stoel. Sommige bewoners kunnen de stoel ook goed bedienen, maar de 
meesten hebben daarbij hulp bij nodig. 

 • Rolstoelgebonden bewoners hebben gezien de uitdaging m.b.t. de transfer niet veel 
gebruik gemaakt van de stoel.
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Eindconclusie

      De ZEN Zorgstoel is een product van de makers van

 
De Zorggroep 

Met de ZEN Zorgstoel verbeter je voor 90-95% het welzijn van 
je bewoners met onbegrepen gedrag. Het inzetten van de stoel 
past goed in de huidige behandelmethodiek van verschillende 
onrustinterventies bij bewoners. Daarnaast heeft de ZEN Zorg-
stoel een positief effect op het welzijn van de zorgverleners, 
doordat ze worden ontlast in de dagelijkse zorg voor mensen 
met dementie.

 
Zorgpartners 

De ZEN Zorgstoel heeft een duidelijke positieve invloed op het 
welzijn en op de kwaliteit van leven van mensen met dementie 
die intramuraal verblijven. Onrustmomenten worden verminderd 
en voorkomen. En dat zorgt ook voor een positieve invloed op 
het welzijn van zorgverleners. Zij worden dagelijks ontlast in de 
doorgaans zeer intensieve zorgverlening voor mensen met  
dementie. Daarom verwachten wij dat een investering in een 
ZEN Zorgstoel zich terugbetaalt in de dagelijkse zorgpraktijk.

 
De ZEN Zorgstoel levert mij tijd op, 
die kan ik kan besteden aan een 
andere bewoner.

Zorgverlener, Zorgpartners
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HartingBank.nl

• HartingBank
verkoop@harting-bank.nl
www.hartingbank.nl

• onze contactgegevens

uw partner
Voor levering en onderhoud van uw zorghulpmiddelen. 
Als u ze efficiënter en duurzamer wilt inzetten.  
Of als u het totale hulpmiddelenbeheer wilt uitbesteden.  
Maar ook om u te adviseren over de mogelijkheden van 
innovatieve technologieën. HartingBank is er voor u en 
realiseert samen mogelijkheden.


