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Samenvatting  
– Summary in Dutch  
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Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding voor dit proefschrift. Mensen met dementie 

hebben moeite om hun dagelijks leven en hun bezigheden voort te zetten zoals ze 

gewend waren. Zij hebben zowel binnenshuis als buitenshuis vaak weinig om 

handen en kunnen een gebrek aan sociale contacten ervaren. Tegelijkertijd ervaren 

mantelzorgers regelmatig problemen bij het ondersteunen van de persoon met 

dementie in activiteiten, en bij het ondernemen van gezamenlijke activiteiten. Ook 

vinden zij het vaak moeilijk om hun eigen activiteiten voort te zetten, omdat de 

zorg veel tijd en energie vraagt. Activerende interventies, gericht op hen als 

koppel, zijn van belang om zowel de persoon met dementie als de mantelzorger te 

ondersteunen bij het continueren van betekenisvolle activiteiten, en het benutten 

van de nog aanwezige capaciteiten van de persoon met dementie. 

Drie van dergelijke op koppels gerichte, activerende interventies staan centraal  

in onze studies: de ‘Plezierige Activiteiten Methode’, de ‘Thuisinterventie met 

Beweging en Ondersteuning’ en ‘Ergotherapie (Ergotherapie voor mensen met 

Dementie en hun Mantelzorgers aan Huis (Edomah)- programma)’. Effectstudies 

naar deze interventies lieten positieve resultaten zien voor mensen met dementie 

op hun stemming, algemene gezondheid en het uitvoeren van dagelijkse activitei-

ten, en voor mantelzorgers op hun stemming en gevoel van competentie, en voor 

beiden op de kwaliteit van leven. 

Ondanks deze positieve effecten worden deze op koppels gerichte, activerende 

interventies nog maar beperkt aangeboden. Ook ontbreekt kennis over wie het 

beste is gebaat bij welke interventie. Vanuit een persoonsgerichte benadering is 

het belangrijk dat interventies aansluiten op persoonlijke behoeften, voorkeuren 

en kenmerken van de persoon met dementie en de mantelzorger. In de huidige 

dementiezorg worden vooral medische en zorgbehoeften geïnventariseerd. Het 

sociale domein, waar in een vroeg stadium van dementie veel behoeften aan het 

behouden van betekenisvolle activiteiten kunnen liggen, wordt niet systematisch 

in de behoefte inventarisatie meegenomen. Criteria om behoeften, voorkeuren  

en kenmerken gericht op betekenisvolle activiteiten te inventariseren ontbreken, 

terwijl professionals (artsen en casemanagers) juist kunnen helpen door te ver- 

wijzen naar geschikte activerende interventies voor mensen met dementie en hun 

mantelzorgers. Het doel van deze thesis was (1) de impact van activerende inter-

venties voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te bestuderen, en (2)  

criteria om naar op koppels gerichte, activerende interventies te verwijzen te 

ontwikkelen en te evalueren. 
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Deel I Activerende interventies voor mensen met  
    dementie en mantelzorgers

Hoofdstuk 2 beschrijft de effectiviteit van activerende interventies voor mensen 

met dementie en mantelzorgers, en de relatie met de behandelcomponenten 

van de interventies. In een systematische review zijn 23 studies van gemiddelde 

tot hoge kwaliteit over 20 op koppels gerichte, psychosociale interventies voor 

mensen met dementie en mantelzorgers opgenomen. De studies zijn tussen 

januari 2005 en januari 2012 gepubliceerd. Voor 19 interventies werden signi- 

ficante, positieve effecten gevonden op een of meerdere van de volgende uitkomst-

maten: stemming, gedrag, dagelijkse activiteiten en kwaliteit van leven voor 

mensen met dementie, evenals voor stemming, zorglast, competentie en kwaliteit 

van leven van mantelzorgers. Soms was een interventie effectief in één studie, 

maar kon een andere studie geen effect aantonen. Het wetenschappelijk bewijs 

voor de effectiviteit van verschillende op koppels gerichte, psychosociale inter- 

venties is daarom heterogeen. Uit de literatuurreview kwam ook naar voren dat 

interventies met behandelcomponenten die betekenisvolle activiteiten onder- 

steunen veelbelovend zijn voor effecten op het domein ‘uitvoeren van activiteiten’. 

Dat gold ook voor interventies met behandelcomponenten waarbij de mantel- 

zorger praktische vaardigheden oefende voor het omgaan met de persoon met 

dementie voor effecten op competenties van de mantelzorger.  

Hoofdstuk 3 beschrijft een kwalitatieve studie naar factoren die volgens de 

deelnemers van belang waren voor de aansluiting van de drie op koppels gerichte, 

activerende interventies op hun individuele behoeften, kenmerken en voorkeuren. 

We hebben semigestructureerde interviews gehouden met mensen met dementie 

(27), hun mantelzorgers (34) en de begeleidende coaches (19) na deelname aan een 

van de interventies: de ‘Plezierige Activiteiten Methode’, de ‘Thuisinterventie met 

Beweging en Ondersteuning’ en ‘Ergotherapie (Edomah)’. De analyse leidde tot vijf 

factoren, die de aansluiting van de interventies op behoeften, kenmerken en 

voorkeuren, beïnvloedden.  

1  Tijdigheid en openstaan voor verandering. Mensen met dementie en mantel- 

  zorgers die zich bewust waren van de consequenties van de dementie in hun  

  dagelijks leven, en ervoor openstonden om hun dagelijkse routines aan te  

  passen, vonden de interventies geschikt. Vaak waren zij in een beginnend  

  stadium van dementie. Mensen met dementie en mantelzorgers die hun  

  routines niet konden of wilden aanpassen op dat moment, hadden de inter- 

  venties niet als geschikt ervaren. 
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2  Behoefte aan activiteiten. Mensen met dementie en mantelzorgers die hun  

  dagelijkse bezigheden wilden behouden, en daarbij problemen tegenkwamen,  

  vonden de interventies positief en ondersteunend. De interventies sloten niet  

  aan bij mensen met dementie en mantelzorgers voor wie andere onderwerpen  

  dan activiteiten op dat moment het belangrijkst waren. 

3  Leefstijl. Mensen met dementie en mantelzorgers met een actieve leefstijl en 

   een voorkeur voor fysieke inspanning vonden deze interventies geschikt. 

4  Het samen of juist apart doen van activiteiten. Mensen met dementie en  

  mantelzorgers bij wie de interventies aansloten bij de behoefte aan gezamen- 

  lijke activiteiten en gedeelde ervaringen voelden zich ondersteund.

5  Betekenis van de activiteit. De interventies werden als geschikt ervaren als zij 

  aansloten bij de betekenis van de activiteit voor de persoon met dementie en  

  de mantelzorger. Die betekenis kon zijn: iets te doen hebben, plezier in bepaal- 

  de bezigheden hebben, ervaren van zelfredzaamheid of het onderhouden van  

  sociale contacten. Koffiezetten kan bijvoorbeeld verschillende betekenissen  

  hebben voor verschillende mensen: het behouden zelfstandigheid of dagelijkse  

  structuur, het verzorgen van een kopje koffie voor de ander, of het ontvangen  

  van visite. Naast betekenis werden bij deze factor ook fysieke beperkingen als  

  belemmeringen genoemd. 

Aandacht voor deze vijf factoren bij het kiezen van een interventie kan bijdragen 

aan een meer persoonsgerichte benadering, waarbij de interventie zo goed moge-

lijk aansluit op persoonlijke behoeften, kenmerken en voorkeuren van mensen met 

dementie en mantelzorgers. 

Hoofdstuk 4 bevat een kwalitatieve studie naar de werkzame mechanismen van 

de drie op koppels gerichte, activerende interventies, volgens de deelnemers en de 

begeleiders.  Meer inzicht in de werkzame mechanismen kan helpen om de impact 

van de interventies te vergroten. In de semigestructureerde interviews met 

mensen met dementie, mantelzorgers en de coaches vroegen wij hen wat volgens 

hen werkzame mechanismen van de interventies waren. De analyse hiervan leidde 

tot drie werkzame mechanismen, elk bestaand uit meerdere componenten. 

De interventies werden als positief ervaren als de coach: 

1  de persoon met dementie en de mantelzorger ondersteunde en stimuleerde  

  actief te blijven, zonder valse hoop te wekken. 

  Componenten van dit mechanisme waren: 
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• Focussen op ‘actief blijven’;

• Benadrukken van de aanwezige capaciteiten, maar ook de beperkingen 

erkennen;

• Aansluiten bij hun motivatie;

• Focussen op mogelijkheden voor mensen met dementie en mantelzorgers 

om nieuwe gewoonten te leren of hun routines aan te passen. 

2  de meest belangrijke individuele behoeften aan activiteiten van de persoon 

  met dementie en mantelzorger onderzocht. Componenten van dit mechanisme 

  waren: 

• Aandacht schenken aan de behoeften van zowel de persoon met dementie als 

de mantelzorger;

• Competent zijn als coach op dementiegebied;

• Het observeren van de koppels bij het uitvoeren van activiteiten en het in 

kaart brengen van capaciteiten en beperkingen;

• Haalbare doelen stellen en het kiezen van haalbare activiteiten. 

3  een oplossingsgerichte benadering toepaste om activiteiten aan te passen en 

  te oefenen. Componenten van dit mechanisme waren: 

• Ideeën, tips en oplossingen uitproberen; 

• Het stimuleren van het doorzettingsvermogen van koppels en van het 

herhalen van activiteiten;  

• Creativiteit gebruiken om activiteiten aan te passen;

• Activiteiten gezamenlijk oefenen; 

• Coachende communicatie gebruiken.

Empowerment was het centrale thema. De deelnemers waardeerden de focus op de 

nog aanwezige capaciteiten en hun sterke kanten om hun beperkingen te compen-

seren. Ze vonden dat de individueel aangepaste, op sterke kanten gebaseerde 

benadering had bijgedragen aan positieve veranderingen, zoals meer aandacht 

voor het blijven doen van activiteiten, meer zelfvertrouwen, een groter gevoel van 

competentie, en hoop. Mensen met dementie en mantelzorgers ervoeren meer 

grip op hun situatie, en leerden uit te zoeken wat voor hen werkte. De coaches 

moesten vaardig zijn in het inventariseren van behoeften, capaciteiten en beper-

kingen van mensen met dementie en mantelzorgers voor het uitvoeren van 

activiteiten, daar helder over kunnen communiceren, en in staat zijn om hen een 

oplossingsgerichte aanpak te leren. 
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Deel II Criteria om naar op koppels gerichte, activerende 
    interventies te verwijzen 

De vijf factoren, die in hoofdstuk 3 zijn beschreven, kunnen verwijzers helpen  

bij het kiezen van een interventie die aansluit op behoeften, kenmerken en voor-

keuren van mensen met dementie en mantelzorgers. Om deze kennis meer toe- 

gankelijk te maken en bruikbaar in de klinische praktijk, hebben we deze factoren 

geoperationaliseerd in 31 concept-criteria, gebaseerd op de omschrijvingen in de 

interviews. Ieder criterium beschrijft een behoefte, een kenmerk of een voorkeur 

van de persoon met dementie of de mantelzorger. 

Hoofdstuk 5 beschrijft een studie naar de herkenbaarheid van deze concept- 

criteria voor verwijzende professionals. Een panel van 12 artsen en casemanagers, 

allemaal experts in de zorg voor mensen met dementie, scoorden de mate waarin 

deze criteria voor hen herkenbaar waren in hun klinische praktijk. We gebruikten 

de ‘RAND Appropriateness Method’. De panelleden scoorden een groot deel van de 

criteria (18) als herkenbaar bij de meeste van hun cliënten. Consensus ontbrak voor 

de criteria over een voorkeur voor lichamelijke en sociale activiteiten, omdat de 

verwijzers niet gewend waren om deze voorkeuren te inventariseren. De panel- 

leden bespraken ook de moeite die ze hadden om latente behoeften expliciet  

te maken, en hun gewoonte om de behoefte inventarisatie te beperken tot de 

beschikbare mogelijkheden in hun regio. De 18 herkenbare criteria bieden ver- 

wijzers richting om behoeften aan activiteiten van de persoon met dementie en de 

mantelzorger te inventariseren en de geschiktheid van een activerende interventie 

met beiden te bespreken.

Hoofdstuk 6 richt zich vervolgens op de praktische toepassing/bruikbaarheid van 

de criteria voor een behoefte inventarisatie en de verwijzing naar op koppels 

gerichte, activerende interventies. We voerden een secundaire analyse uit op 

interviews van casemanagers gericht op de inventarisatie van de behoeften van  

20 cliëntparen. De meerderheid van de mensen met dementie en mantelzorgers 

noemde behoeften op het gebied van activiteiten. Voorkeuren met betrekking tot 

de factor Leefstijl waren altijd expliciet terug te vinden, maar de criteria behorend 

bij de andere factoren (Tijdigheid en openstaan voor verandering, Behoefte aan 

activiteiten, Activiteiten samen of juist apart en Betekenis van de activiteit) bleven 

vaak impliciet. Deze behoeften zouden uitgebreider geïnventariseerd moeten 

worden, om de geschiktheid van op koppels gerichte, activerende interventies te 

kunnen inschatten. 
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Hoofdstuk 7 bevat de algemene discussie. De ontwikkelde herkenbare criteria 

kunnen verwijzers helpen om behoeften, kenmerken en voorkeuren van mensen 

met dementie en van hun mantelzorgers met betrekking tot activiteiten te inven-

tariseren, en vervolgens de geschiktheid van een activerende interventie in te 

schatten, passend bij een persoonsgerichte benadering. Onze studies tonen twee 

belemmeringen voor het gebruik van de criteria: de kwaliteit van de behoefte 

inventarisatie en de beperkte kennis over deze interventies bij verwijzers. We 

constateren dat behoefte inventarisaties niet erg diepgaand zijn. Als behoeften 

omtrent activiteiten werden aangegeven, werd de betekenis ervan voor de  

persoon met dementie en de mantelzorger vaak niet (genoeg) nagevraagd.  

Onze studies tonen aan dat behoefte inventarisaties eerder aanbodgericht dan 

persoonsgericht waren. Daarnaast hebben verwijzers beperkte kennis van op 

koppels gerichte, activerende interventies, en zijn ze onvoldoende op de hoogte 

van de impact ervan.

We hebben de volgende aanbevelingen voor verder onderzoek, en voor de praktijk: 

• Voor het verder ontwikkelen van een verwijsinstrument voor de klinische 

praktijk, is verder onderzoek naar de validiteit van de criteria nodig. 

• Toekomstige studies naar op koppels gerichte, activerende interventies zouden 

de behoeften en voorkeuren van mogelijke deelnemers en de aansluiting van 

specifieke interventies daarop moeten inventariseren, alvorens hen te include-

ren in de studie. Mogelijke effecten zijn immers afhankelijk van het al dan niet 

aansluiten bij die behoeften van de deelnemers. Ook zouden studies naar de 

effectiviteit van deze interventies uitkomstmaten moeten opnemen die em- 

powerment en de domeinen waarop de interventie zich richt meten.

• De behoefte inventarisatie van verwijzende professionals, zoals artsen en 

casemanagers, zou moeten bewegen van aanbod-georiënteerd naar persoons-

gericht. Een gedetailleerde inventarisatie van de persoonlijke behoeften van 

mensen met dementie en hun mantelzorgers moet ook behoeften aan activitei-

ten en de betekenis ervan bevatten. Verwijzers moeten zich meer bewust zijn 

van de impact van benaderingen die uitgaan van mogelijkheden van mensen 

met dementie, zoals deze activerende interventies. 

• Aanbieders van zorg voor mensen met dementie zouden hun diensten moeten 

uitbreiden met meer op koppels gerichte, activerende interventies. 

• Verwijzende professionals moeten worden getraind in een persoonsgerichte, op 

koppels gerichte benadering. Daarin moet aandacht zijn voor de kwaliteit van de 

behoefte inventarisatie en voor de relatie tussen (dagelijkse) activiteiten voor 

mensen met dementie en hun mantelzorgers en hun welbevinden.
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• Vaardigheden voor een activerende benadering zouden in het onderwijs voor 

uitvoerende professionals meer aandacht moeten krijgen, om te snel overnemen 

van activiteiten te voorkomen. 

• Technieken voor creatief denken in het onderwijs kunnen bijdragen aan het 

vinden van oplossingen-op-maat voor de persoon met dementie en mantel- 

zorger. 

• Ten slotte zou in het onderwijs aandacht moeten zijn voor interprofessionele 

samenwerking bij dementie, om verder te kunnen kijken dan het aanbod van  

de eigen discipline, een belangrijke voorwaarde voor een persoonsgerichte 

benadering.

 


