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Dit proefschrift gaat over de evaluatie en implementatie van persoonsgerichte 
psychosociale interventies voor thuiswonende mensen met dementie en hun 
mantelzorgers. We hebben in de bestaande literatuur onderzocht welke 
subgroepen baat hebben bij welk type interventies. Daarnaast hebben we 
verschillende typen persoonsgerichte interventies geëvalueerd waarbij we tevens 
onderzochten hoe deze interventies waren geïmplementeerd en hoe zij in de 
(nabije) toekomst op grotere schaal zouden kunnen worden geïmplementeerd. 
Tenslotte is op basis van de opgedane kennis een theoretisch implementatie 
model samengesteld dat de implementatie van persoonsgerichte interventies in de 
dementiezorg kan bevorderen, ondersteunen en structureren. 

Hoofdstuk 1 gaat in op de achtergrond van en rationale voor de studies die zijn 
beschreven in dit proefschrift en beschrijft de doelen van ons onderzoek. De 
exponentiële groei van het aantal mensen met dementie zet de beschikbare 
professionele zorg voor deze doelgroep enorm onder druk. Omdat de hoeveelheid 
professionele zorg niet evenredig zal stijgen met het aantal mensen met dementie, 
zal er een groter beroep op mantelzorgers moeten worden gedaan om deze zorg 
over te nemen. Om mantelzorgers te helpen bij het volhouden van hun zorgtaak is 
het belangrijk om zowel hen als de persoon met dementie waar ze voor zorgen op 
een geschikte en passende manier te ondersteunen. Psychosociale interventies 
kunnen zulke ondersteuning bieden. Zij beogende kwaliteit van leven te verbeteren 
door mensen met dementie en mantelzorgers te ondersteunen bij het omgaan met 
de gevolgen van dementie, door mentale gezondheidsklachten zoals depressie en 
angst te verminderen, en door gedragsproblemen te verminderen en het cognitief 
functioneren bij mensen met dementie te verbeteren of achteruitgang te vertragen. 
Om te zorgen dat psychosociale interventies leiden tot positieve uitkomsten is het 
belangrijk om ze toe te spitsen op de individuele behoeften en kenmerken van de 
doelgroep. Hierbij is het ook belangrijk om te weten of subgroepen van mensen 
met dementie en hun mantelzorgers meer baat hebben bij bepaalde psychosociale 
interventies. Hoewel verschillende onderzoeken in het verleden zich hebben 
gericht op geïndividualiseerde interventies, vonden deze voornamelijk plaats 
binnen de muren van het verpleeghuis. Dergelijk onderzoek in de thuissituatie is 
moeilijk te vinden in de literatuur. Om effectieve interventies in de praktijk in te 
voeren zijn effectieve implementatiestrategieën nodig. Deze kunnen worden
opgespoord door middel van procesevaluaties tijdens de invoering van nieuw 
ontwikkelde psychosociale interventies in de praktijk.

Hoofdstukken 2 en 3 beschrijven de resultaten van een systematische 
literatuurreview naar de relatie tussen kenmerken van mensen met dementie en 
mantelzorgers en de effectiviteit van psychosociale interventies. We zochten in de 
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digitale databases van PubMed, psycINFO en Cinahl naar studies verschenen 
tussen januari 1990 en februari 2008 die effectieve psychosociale interventies
beschreven voor mensen met dementie en mantelzorgers. In totaal vonden we 71 
studies over effecten bij mensen met dementie waarvan er 26 plaatsvonden in de 
thuissituatie. Voor psychosociale interventies voor mantelzorgers vonden we 26 
studies. De uitkomsten van deze studies werden gecategoriseerd op basis van 
kenmerken van de onderzochte mensen met dementie en mantelzorgers en 
geïdentificeerde subgroepen alsmede op basis van de uitkomstmaten waar een 
effect op werd  gevonden. Verschillende kenmerken bleken gerelateerd aan 
positieve uitkomsten van interventies. Voor thuiswonende mensen met dementie 
waren dit: het type en de ernst van dementie en samenwonen met hun 
mantelzorger. Deze kenmerken waren het meest gerelateerd aan effectieve 
interventie uitkomsten op het gebied van cognitief functioneren en 
gedragsproblemen. Kenmerken die vaak gerelateerd bleken aan positieve 
uitkomsten bij mantelzorgers waren het geslacht van de mantelzorger, de 
aanwezigheid van mentale gezondheidsklachten voor deelname aan de interventie 
en de eerder genoemde kenmerken van mensen met dementie. Deze kenmerken 
waren het meest gerelateerd aan effectieve interventie uitkomsten op het gebied 
van mentale gezondheidsklachten, de competentie van mantelzorgers en 
overbelasting. De resultaten van deze reviews geven een uniek overzicht van 
welke subgroepen van mensen met dementie en mantelzorgers het meeste baat 
hebben bij welke interventie(s). Dit kan professionele zorgverleners helpen om hun 
zorg beter af te stemmen op de behoeften en kenmerken van hun cliënten. Op 
grond van onze resultaten adviseren wij om vaker subgroep onderzoek te doen als 
onderdeel van effectstudies naar psychosociale interventies en om post-hoc 
analyses een standaard onderdeel te laten zijn van deze effectstudies. Hiermee 
dient in de berekening van de benodigde aantallen deelnemers voor effectstudies 
rekening gehouden te worden.

Hoofdstuk 4 rapporteert de resultaten van een cluster gerandomiseerde 
gecontroleerde studie waarin het effect van DEM-DISC (Ned: DementieWijzer) 
werd geëvalueerd. De DementieWijzer ondersteunt mantelzorgers bij het vinden 
van geschikte zorg en welzijnsdiensten op basis van hun behoeften en 
persoonlijke kenmerken. Het doel van deze studie was enerzijds om de 
Dementiewijzer verder te ontwikkelen en het effect ervan te onderzoeken op 
mantelzorgers en mensen met dementie, anderzijds om de gebruiksvriendelijkheid 
en bruikbaarheid van het systeem te evalueren onder mantelzorgers en case 
managers die toegang hadden tot het systeem. 41 mantelzorgers en 13
professionele zorgverleners konden DEM-DISC twaalf maanden raadplegen. De 
controlegroep bestond uit 32 mantelzorgers en 14 professionele zorgverleners. 
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Mantelzorgers ontvingen in beide groepen eveneens case management. De 
gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van de DementieWijzer werd positief 
beoordeeld door zowel de mantelzorgers als professionele zorgverleners. De 
resultaten van het effectonderzoek op de verschillende uitkomstmaten waren 
echter wisselend. Mantelzorgers die toegang hadden tot de DementieWijzer 
rapporteerden een toename in gevoel van competentie na twaalf maanden 
vergeleken met de controlegroep. Tegelijkertijd rapporteerde deze groep 
mantelzorgers meer behoeften, waaronder ook meer onvervulde behoeften in 
vergelijking met de controlegroep. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 
beschikbare informatie in de DementieWijzer deze groep mantelzorgers deed 
realiseren dat ze op meer gebieden behoeften hadden dan waar ze zich eerder 
van bewust waren. Mantelzorgers die de DementieWijzer frequenter gebruikten 
rapporteerden na 6 maanden wel meer vervulde behoeften in vergelijking met 
mantelzorgers die geen toegang hadden tot het systeem (de controlegroep). Deze 
subgroep van hoog-frequente gebruikers werd gekenmerkt doordat ze meer 
mentale gezondheidsproblemen hadden, vaker geen betaalde baan hadden en 
ouder waren dan mantelzorgers in de controlegroep. We vonden geen effecten op 
de secundaire uitkomstmaten bij mantelzorgers. Op basis van de resultaten van dit 
onderzoek kunnen we concluderen dat mantelzorgers die mentale 
gezondheidsproblemen ervaren, geen betaalde baan hebben en ouder zijn 
waarschijnlijk baat zullen hebben bij het gebruik van de DementieWijzer.  
De verwachte haalbaarheid van toekomstige landelijke implementatie van de 
DementieWijzer werd exploratief onderzocht door middel van semigestructureerde 
interviews met 10 sleutelfiguren. Belangrijke thema’s die naar boven kwamen die 
de implementatie kunnen beïnvloeden waren de mogelijkheid om de informatie in 
het systeem up to date te houden, de mogelijkheid om voldoende draagvlak te 
creëren onder belangrijke samenwerkingspartners en financiële investeerders, en 
de manier waarop mogelijke gebruikers worden verwezen naar de DementieWijzer. 
Toekomstig onderzoek zou deze thema’s verder moeten onderzoeken alsmede 
een rendabele businesscase moeten opstellen om de DementieWijzer landelijk te 
implementeren. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van de evaluatie van Dementelcoach, een 
telefonische interventie die emotionele, sociale en praktische ondersteuning biedt 
aan mantelzorgers van thuiswonende mensen met dementie. Telefonische 
coaching werd geboden door getrainde professionele zorgverleners aan 21 
mantelzorgers die alleen coaching ontvingen (experimentele groep 1) en aan 25 
mantelzorgers die daarnaast ook psychogeriatrische dagbehandeling ontvingen 
voor de persoon met dementie (experimentele groep 2). Deze twee groepen 
werden vergeleken met een derde groep (de controlegroep) bestaande uit 8 
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mantelzorgers waarvan de persoon met dementie recent was gestart met 
psychogeriatrische dagbehandeling, maar waarvan de mantelzorger geen 
individuele steun of begeleiding ontving. In beide experimentele groepen werd de 
coaching eenmaal per twee à drie weken gegeven gedurende een periode van 
twintig weken. De resultaten van dit onderzoek lieten zien dat mantelzorgers die 
telefonische coaching ontvingen naast dagbehandeling minder belasting ervoeren 
in vergelijking met de groep die alleen coaching ontving, en ook minder mentale 
gezondheidsklachten rapporteerden dan de mantelzorgers die alleen
dagbehandeling kregen voor de persoon met dementie. Deze resultaten pleiten 
voor gecombineerde ondersteuning gericht op zowel de mantelzorger als de 
persoon met dementie. Telefonische coaching biedt persoonsgerichte zorg 
aangepast op specifieke problemen die mantelzorgers ervaren en belooft een 
effectieve en efficiënte oplossing te zijn voor een grote groep mantelzorgers die 
geen toegang hebben tot zorg en ondersteuning buiten hun eigen huis of deze 
zorg niet willen gebruiken. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van de procesevaluatie die werd uitgevoerd 
om de implementatie van twee casemanagement modellen in Nederland te 
onderzoeken: het ‘linkage’-model en het gecombineerde ‘intensive 
casemanagement/joint agency’-model (in het linkage-model zijn meerdere 
aanbieders van casemanagement aanwezig, terwijl het ‘intensive case-
management/joint agency-model zich kenmerkt door de aanwezigheid van maar 
één onafhankelijke casemanagement aanbieder).  
22 sleutelfiguren werden geïnterviewd die de perspectieven van acht verschillende 
typen sleutelfiguren (waaronder casemanagers, projectleiders, de gemeente en het 
zorgkantoor), werkzaam in beide modellen, vertegenwoordigden. De resultaten van 
de procesevaluatie pleiten voor de implementatie van het intensive 
casemanagement model. Sleutelfiguren in het intensive model rapporteerden 
voornamelijk aspecten die de implementatie positief hadden beïnvloed, terwijl 
sleutelfiguren in het linkage model voornamelijk belemmerende factoren voor de 
implementatie rapporteerden. De verzamelde gegevens wezen uit dat 
casemanagers in het intensive model beter in staat waren om zorg van een hogere 
kwaliteit te bieden, omdat ze makkelijker toegang hadden tot een expert team dan 
case managers in het linkage model en minder belemmerd werden door andere 
competitieve casemanagement organisaties. In het intensive model wordt 
casemanagement geboden door één onafhankelijke organisatie. De aanwezigheid 
van concurrerende casemanagement aanbieders in het linkage model zorgde voor 
veel samenwerkingsproblemen die het hele implementatieproces beïnvloedden. 
Hoewel dit onderzoek pleit voor de implementatie van het intensive case-
management model, is geen garantie te geven dat de implementatie ervan in de 
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praktijk probleemloos zal verlopen. Dit is mede afhankelijk van regionale 
verschillen en de manier waarop dementienetwerken zijn georganiseerd. 
Beleidsaanbevelingen zijn nodig om verdere ontwikkeling van casemanagement in 
de richting van een meer uniform model, vergelijkbaar met het intensieve model, te 
stimuleren, waarbij casemanagers nauw samenwerken met andere zorgverleners
om aldus geïntegreerde zorg bij dementie te bevorderen.

Hoofdstuk 7 beschrijft de evaluatie van een kwalitatieve exploratieve pilot studie 
naar follow-up gesprekken door sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen na 
opname van een persoon met dementie in een verpleeghuis, die tot doel hebben 
de transitie van mensen met dementie en ernstige gedragsproblemen naar het 
verpleeghuis te verbeteren. De sociaal psychiatrisch verpleegkundigen vanuit de 
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voerden dit follow-up gesprek met de eerst 
verantwoordelijke verpleegkundige (EVV’er) en gaven daarbij advies over omgaan 
met de gedragsproblemen van de cliënt en biografische informatie van de cliënt. 
De sociaal psychiatrisch verpleegkundigen boden ook ondersteuning aan de 
mantelzorgers door middel van een laatste bezoek of telefonisch gesprek na 
opname. In totaal werden interviews afgenomen bij 5 mantelzorgers, 12 EVV’ers 
en 4 sociaal psychiatrisch verpleegkundigen over 14 cliënten die in het verpleeg-
huis waren opgenomen om hun ervaringen met het follow-up gesprek te 
inventariseren. Ook werden 11 sleutelfiguren geïnterviewd over de mogelijkheid 
van een toekomstige implementatie van het follow-up gesprek. De EVV’ers vonden 
dat het follow-up gesprek te laat plaatsvond om het advies over gedragsproblemen 
goed te kunnen gebruiken. Ze gaven aan vaak de hulp van het intramurale 
multidisciplinaire team al te hebben ingeschakeld wanneer dat nodig was. Wel 
waardeerden ze de biografische informatie over een cliënt wat hen hielp om de 
zorg die ze gaven beter aan te passen aan diens persoonlijke behoeften. 
Mantelzorgers gaven aan dat het gesprek met de sociaal psychiatrisch 
verpleegkundige hen had geholpen om de periode voorafgaande aan de opname 
goed te kunnen afsluiten. De toekomstige implementatie van het follow-up gesprek 
zal een uitdaging zijn. Hiervoor zal bij zowel de sociaal psychiatrisch 
verpleegkundigen als de EVV’ers een verandering nodig zijn in de manier waarop 
zij werken (ze zullen het follow-up gesprek bij opname van een client in het 
verpleeghuis als standaard procedure moeten opnemen), waarbij er meer 
samenwerking nodig is. Continue veranderingen in de financiering van de GGZ en 
verpleeghuizen vormen ook een potentiële belangrijke belemmering. Er is verder 
onderzoek nodig naar onder andere het effect van het follow-up gesprek op 
mensen met dementie en hun mantelzorgers om aldus bij te dragen aan de 
verbetering van de continuïteit van zorg op het moment dat mensen met dementie 
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samenwerking nodig is. Continue veranderingen in de financiering van de GGZ en 
verpleeghuizen vormen ook een potentiële belangrijke belemmering. Er is verder 
onderzoek nodig naar onder andere het effect van het follow-up gesprek op 
mensen met dementie en hun mantelzorgers om aldus bij te dragen aan de 
verbetering van de continuïteit van zorg op het moment dat mensen met dementie 
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worden opgenomen in het verpleeghuis en om de overgang naar de 
verpleeghuissetting te verbeteren. 

Hoofdstuk 8 richt zich op de ontwikkeling van een theoretisch model voor de 
implementatie van persoonsgerichte psychosociale interventies voor thuiswonende 
mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het raamwerk van dit model is 
gebaseerd op het Theoretische model voor adaptieve implementatie, dat tevens 
diende als kader voor de procesevaluaties die wij in onze empirische studies 
uitvoerden. De inhoud van het uitgewerkte model voor de implementatie van 
persoonsgerichte zorg is gebaseerd op een synthese van de studies beschreven in 
de hoofdstukken 2 tot en met 7. Ons theoretische model biedt een checklist voor 
onderzoekers, professionele zorgverleners, organisaties en beleidsmakers die 
persoonsgerichte interventies willen ontwikkelen, implementeren of evalueren. Het 
model bevat essentiële elementen voor de implementatie van persoonsgerichte 
zorg inclusief belangrijke overwegingen en mogelijke belemmeringen voor deze 
elementen. Dit model richt zich op meerdere aspecten: de manier waarop 
persoonsgerichte interventies moeten worden aangeboden; aan wie ze moeten 
worden aangeboden; of interventies kunnen worden aangepast aan persoonlijke 
kenmerken en behoeften van cliënten en mantelzorgers; op het management van 
zorgorganisaties en het personeel die de interventie aanbieden en in hoeverre zij 
persoonsgerichte zorg ondersteunen en hierop kunnen focussen; aspecten 
rondom continuïteit van zorg; op samenwerking tussen zorgverleners en 
organisaties, en wet- en regelgeving rondom persoonsgerichte zorg.  
Hoewel de inhoud van dit model voornamelijk is gebaseerd op ons eigen 
onderzoek onder thuiswonenden mensen met dementie en hun mantelzorgers, 
blijken veel resultaten de bevindingen van andere studies waarin de implementatie 
van persoonsgerichte interventies in de thuissituatie en in het verpleeghuis zijn 
onderzocht te bevestigen, zoals bleek toen wij de literatuur onderzochten op dit 
onderwerp. Relevante partijen in de zorg worden aanbevolen dit nieuwe, op 
onderzoek gebaseerde, implementatiemodel te gebruiken. Het beoogt de nieuwe 
standaard te worden voor de implementatie van initiatieven rondom 
persoonsgerichte dementiezorg in de thuissituatie. 

Hoofdstuk 9 reflecteert op de bevindingen in dit proefschrift en beschrijft de 
methodologische issues, wetenschappelijke klinische en maatschappelijke 
relevantie van de bevindingen en doet aanbevelingen voor toekomstige onderzoek 
en de praktijk van de dementiezorg. Dit proefschrift toont het belang aan en de 
werkzaamheid van persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie en 
mantelzorgers. Ons onderzoek werd gedreven door de verwachte stijging in het 
aantal mensen met dementie in de komende decennia, en de tegelijk verwachte 
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daling van het beschikbare aantal professionele zorgverleners alsmede de 
noodzaak om deze doelgroep op een meer adequate manier te ondersteunen. 
Kennis over welke subgroepen baat hebben bij welke interventies draagt bij aan 
deze ondersteuning. Interventies die uit meerdere componenten bestaan, flexibel 
zijn aan te passen aan individuele behoeften, en aspecten van zelf-management 
bevatten, laten zien wat belangrijk is voor de toekomstige dementiepraktijk. De 
implementatie van persoonsgerichte psychosociale zorg kan gefaciliteerd worden 
door gedurende het hele implementatieproces rekening te houden met essentiële 
onderdelen van dit type zorg. Op die manier kan structurele inbedding worden 
gerealiseerd. 
Aanbevolen wordt om in toekomstig onderzoek naar de effecten van psychosociale 
interventies ook onderzoek te doen naar effecten bij subgroepen en om nieuwe 
interventies zo te ontwikkelen dat ze bijdragen aan  geïndividualiseerde zorg voor 
mensen met dementie en mantelzorgers. Ook wordt aanbevolen om het in dit 
onderzoek ontwikkelde model voor implementatie van persoonsgerichte zorg in de 
praktijk te gebruiken om zo de implementatie van bewezen effectieve 
persoonsgerichte psychosociale interventies in de zorg voor mensen met dementie 
en hun mantelzorgers te bevorderen. 
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