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Nederlandse samenvatting

Het doel van dit proefschrift is het bestuderen van de effecten van kleinschalig wonen 
op het leven van mensen met gemiddelde tot gevorderde dementie vergeleken met 
mensen met dementie die in een grootschalige woonvoorziening verblijven op de 
variabelen cognitieve functies, rust-/ activiteitritme, gedragsproblematiek, het gebruik 
van psychofarmaca en kwaliteit van leven.

We zijn begonnen met een overzichtsartikel waarin we de effecten van verschillende 
typen zorgvoorzieningen voor mensen met dementie hebben vergeleken op het gebied 
van gedragsproblematiek, cognitief functioneren en functionele status (Hoofdstuk 2) 
[Kok, 2013].

Cross-sectionele vergelijkingen van niet gespecialiseerde centra met grootschalige 
gespecialiseerde centra voor mensen met dementie laten in zijn algemeenheid zien dat 
mensen in grootschalige gespecialiseerde centra meer uitdagend of afwijkend gedrag 
laten zien in de vorm van meer agitatie en agressie, meer depressieve symptomen en 
vermoedelijk meer angstig gedrag met daarnaast meer cognitieve problematiek, een 
beter sociaal functioneren en betere communicatie. Er is beperkt bewijs gevonden dat 
gespecialiseerde centra een positief effect hebben op kwaliteit van leven, vergeleken met 
niet-gespecialiseerde centra.

In zijn algemeenheid zijn gespecialiseerde centra voor mensen met dementie ontwikkeld 
om beter om te kunnen gaan met de psychologische gevolgen van dementie en 
gedragsproblematiek.

Onze review laat weinig tot geen verschillen zien in de mate van gedragsproblematiek 
en kwaliteit van leven van mensen met dementie wanneer grootschalige gespecialiseerde 
centra worden vergeleken met kleinschalige gespecialiseerde centra. Wel wordt enig bewijs 
gevonden voor verbetering in cognitief functioneren in kleinschalige voorzieningen. 
Mogelijk worden deze verschillen echter veroorzaakt door een bias in de toewijzing aan 
de centra. Voor wat betreft de functionele status of de activiteiten van het dagelijks leven 
(ADL) laten gespecialiseerde centra voor mensen met dementie een beter resultaat zien 
dan de niet gespecialiseerde centra.

Longitudinale studies, met follow up periodes variërend van 6 tot 18 maanden, laten 
geen verschillen zien over tijd tussen niet gespecialiseerde centra of grootschalige of 
kleinschalige centra voor mensen met dementia op het gebied van gedragsproblematiek 
of stemming. Wanneer niet gespecialiseerde centra vergeleken worden met grootschalige 
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gespecialiseerde centra blijken mensen met dementie meer neuropsychiatrische 
stoornissen, meer gedragsproblematiek en meer weerstand tot zorg te laten zien in de 
grootschalige gespecialiseerde centra. Daarnaast wordt meer gedragsproblematiek gezien 
in grootschalige gespecialiseerde centra vergeleken met kleinschalige gespecialiseerde 
centra. De resultaten geven geen bewijs voor verschillen in cognitief functioneren, 
mate van cognitieve achteruitgang, functionele status of kwaliteit van leven over een 
bepaalde tijdsperiode. Sommige mensen met dementie laten meer positief affect en 
meer sociale interactie zien in kleinschalige voorzieningen vergeleken met grootschalige 
voorzieningen.

Binnen het huidige onderzoek hebben we longitudinale verschillen onderzocht tussen 
grootschalige en kleinschalige centra voor mensen met dementie gedurende een 
periode van 8-9 maanden. Uit onze review blijkt dat de meeste verschillen tussen de 
onderzochte variabelen vermoedelijk veroorzaakt worden doordat er verschillende 
criteria gehanteerd worden bij de toewijzing aan een specifiek type centrum (niet 
gespecialiseerd centrum, groot- of kleinschalig centrum voor mensen met dementie). 
Mensen met BPSD hebben de grootste kans geplaatst te worden in gespecialiseerde 
centra [Te Boekhorst, 2009; Nobili, 2008; Morgan, 2005]. Een interessante bevinding 
is dat dergelijke toewijzingsprocessen nuttig zijn voor mensen met BPSD, omdat er enig 
bewijs gevonden is dat gespecialiseerde centra een positief effect hebben op de BPSD 
[Richards, 2015; Zuidema, 2010. Het is mogelijk dat een specifieke omgeving, ofwel 
een gespecialiseerd centrum, bijdraagt aan de ontwikkeling van ‘best practices’ binnen 
de zorg voor mensen met dementie [Richards, 2015], aanvullend aan andere voordelen 
(bijv. een lager apathie niveau) [Jao, 2015]. Binnen ons onderzoek (Hoofdstuk 3) bleek 
dat cliënten in een kleinschalige woonvoorziening een significant betere herkenning 
voor plaatjes lieten zien, drie maanden na de verhuizing vergeleken met de controle 
groep die in een grootschalige woonvoorziening bleef (controle groep). Uit de 
effect sizes kwam naar voren dat cliënten in kleinschalige woonvoorzieningen beter 
presteerden op een test voor gezichtsherkenning. Ze lieten ook minder cognitief verval 
zien, beoordeeld door de wettelijk vertegenwoordigers en een beter globaal cognitief 
functioneren (geclusterde variabelen). Zes maanden na de verhuizing echter, werden 
er geen significante verschillen in cognitie meer gevonden tussen de mensen die in 
grootschalige of kleinschalige woonvoorzieningen verbleven [Kok, 2016]. De effect sizes 
lieten een betere herkenning van plaatjes en figuren zien en minder algeheel cognitief 
verval, aldus de wettelijk vertegenwoordigers. Bij de post en follow up metingen hadden 
de mensen met dementie, op basis van effect sizes, een beter episodisch geheugen en 
algeheel cognitief fuctioneren in de kleinschalige voorzieningen.
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Kwaliteit van leven is een zeer relevant maar zeer weinig onderzocht thema binnen de 
zorg voor mensen met dementia [Moyle 2015; Crellin 2014; Clare 2014]. Hoewel andere 
onderzoekers geen verschil in kwaliteit van leven hebben gevonden tussen mensen die 
in een groot- of kleinschalige woonvoorziening verblijven (zie Hoofdstuk 2), vonden 
wij significante verschillen op de subschaal ‘angstig gedrag’ op de gebruikte kwaliteit 
van leven vragenlijst over een periode van 8 maanden (zie Hoofdstuk 6). Mensen met 
dementie in kleinschalige woonvoorzieningen lieten significant minder angstig gedrag 
zien dan mensen in grootschalige voorzieningen [Kok, 2018].

Aanvullend aan de cognitieve gevolgen van dementie en het thema kwaliteit van leven, 
hebben we de mogelijke verschillen in rust-/ activiteitritme en het medicatiegebruik 
van mensen met dementie onderzocht tussen kleinschalige en grootschalige 
woonvoorzieningen. Verstoringen in rust-/activiteitritme worden ernstiger naarmate het 
dementieproces vordert [Musiek, 2015; Peter-Derex, 2015, Ju, 2013]. Onze hypothese 
was dat een verrijkte omgeving met meer privacy (kleinschalige woonvoorziening) 
een positief effect heeft op het rust-/ activiteitritme van de cliënten. In Hoofdstuk 4 
wordt het onderzoek naar rust en activiteit van beide groepen, gebaseerd op actigrafie 
en observatieschalen, gepresenteerd. De resultaten waren gemengd, gekeken naar 
significantie en effect sizes. Significante bevindingen waren een hogere intra-dagelijkse 
stabiliteit voor de kleinschalige woongroep en meer inter-dagelijkse stabiliteit voor de 
controle groep. De scores op de observatieschalen lieten geen significante verschillen 
zien en lage effect sizes.

Het gebruik van psychofarmaca is een ander klinisch relevant thema binnen de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie [McGrattan, 2017]. Daarom hebben 
we het gebruik hiervan onderzocht, er vanuit gaande dat verhuizen naar kleinschalige 
woonvoorzieningen een vermindering van psychofarmaca gebruik tot gevolg zal hebben 
(zie hoofdstuk 5). Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de onderzochte 
groepen. De effect sizes laten een tendens zien van toename van hypnotica, sedativa, 
analgetica, anti-Parkinson medicatie, anxiolitica en totale hoeveelheid psycholeptica 
binnen kleinschalige voorzieningen. De grootschalige voorzieningen lieten een toename 
van anti-epileptica, anti-depressiva en algeheel gebruik van psychofarmaca zien.

Alles samenvattend, met uitzondering van het positieve effect op het uiten van angstig 
gedrag, vonden we geen statistisch significante verschillen tussen mensen met dementie 
die in een kleinschalige woonvoorziening verbleven of mensen die in een grootschalige 
woonvoorziening verbleven gedurende een periode van 8-9 maanden op het gebied van 
cognitieve functies, rust-/ activiteitritme, psychofarmaca gebruik of kwaliteit van leven. 
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Dit roept de vraag op of kleinschalige woonvoorzieningen de zorg voor mensen met 
dementie wel daadwerkelijk verbeteren.

Beperkingen van het onderzoek

Voortkomend uit de onderzoeksresultaten komen diverse aanbevelingen voor verder 
onderzoek en de klinische praktijk naar voren. Voordat deze naar voren worden gebracht 
is het belangrijk om de diverse beperkingen van het onderzoek te benoemen.

Het onderzoek dat in de huidige thesis wordt gepresenteerd is gebaseerd op een 
longitudinaal quasi-experimenteel veld design met een interventie- en controlegroep. Bij 
een dergelijk design wordt er van uit gegaan dat de participanten in het onderzoek niet 
random toegewezen worden aan de twee groepen. Omdat randomisatie niet mogelijk is 
bij dit soort onderzoek, was het huidige design het best haalbare. 

Een andere beperking van ons onderzoek was dat we moesten werken met verminderde 
power en daardoor verklaringskracht door missende gegevens. Dit was te verwachten 
maar het compliceert wel de interpretatie van de gegevens. De meest belangrijke redenen 
voor de reductie van power was overlijden, ernstige ziekte en de daardoor beperkte 
onderzoeksmogelijkheden bij de onderzochte populatie.

Een derde beperking van het onderzoek was dat we geen comorbiditeiten geregistreerd 
hebben van de cliënten. Een aantal chronische fysieke omstandigheden (zoals 
hypertensie, diabetes en depressie) hebben associatie met kwaliteit van leven [Nelis, 
2018]. Comorbide somatische ziektes (zoals diabetes type 2) worden daarnaast 
geassocieerd met cognitieve en gedragsverstoringen [Ho, 2013]. Mogelijke verschillen 
tussen cliënten in kleinschalige en grootschalige voorzieningen, die verband houden met 
somatische ziekten, kunnen daardoor beïnvloed zijn. We bevelen aan om bij toekomstig 
onderzoek comorbiditeit te registreren, bijvoorbeeld met de Cumulative Illness Rating 
Scale of de CIRS-G. 

Verder zagen we bodemeffecten bij diverse meetmethoden (de cognitieve tests en de 
proxy instrumenten) als gevolg van de ernstige cognitieve tekorten bij de mensen met 
dementie. De gevoeligheid van de instrumenten om veranderingen gedurende de tijd 
te detecteren is daardoor laag [de Jong, 2005]. Meer specifiek zagen we bodem effecten 
bij de afname van cognitieve functietests en stemming onderzocht met de Mini-Mental 
State Examination (MMSE, global cognitive functioning), de Acht-Woorden Verbaal 
Geheugen Test (8-WT, verbaal geheugen), de Rivermead Behavioural Memory Test 
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(RBMT, visueel geheugen), de Fluency, de Boston Naming Test (BNT, taal), de Van 
Heugten apraxie test, de Trail Making Test (TMT, executief functioneren), de CLOX 
(visuoconstructie) en de Geriatric Depression Scale (GDS, depressie).

Aanvullend aan de directe metingen bij de cliënten hebben diverse indirecte metingen 
gedaan om mogelijke verschillen tussen groepen te onderzoeken. Deze metingen bieden 
een meer betrouwbare manier om het functioneren van de cliënten te onderzoeken 
dan metingen die bij de mensen met dementie zelf worden gedaan [Lima-Silva, 
2015; Curyto, 2008]. We vroegen de wettelijk vertegenwoordiger en de professionele 
zorgverleners (verzorgenden) om verschillende observatie vragenlijsten in te vullen; 
de Gedragsobservatie schaal voor Intramurale Psychogeriatrie (GIP), de Informatie 
Vragenlijst voor Cognitief Verval bij Ouderen (IQCODE-N) en de QUALIDEM 
(kwaliteit van leven). 

Tot slot hebben we actiwatches (Cambridge Neurotechnology Ltd, Cambridge UK) 
gebruikt om een directe meting van rust en activiteit te verkrijgen bij de cliënten 
zonder dat we afhankelijk waren van hun eigen rapportage. We hebben op deze wijze 
zes variabelen kunnen onderzoeken: de intra dagelijkse activiteit, de inter dagelijkse 
activiteit, de amplitude van de beweging, de relatieve amplitude van de beweging, de 
5 opeenvolgende minst actieve uren (L5) en de 10 opeenvolgende meest actieve uren 
(M10) gedurende een periode van 24 uur (Hoofdstuk 4). Op het moment van het 
schrijven van deze thesis zijn er nieuwere actiwatches met meer verfijnde parameters 
beschikbaar wat mogelijk meer gedetailleerde informatie kan geven over verschillen in 
rust-/ activiteitritmes in relatie tot klein- en grootschalige voorzieningen voor mensen 
met dementie. Polysomnografie, een methode om diverse biofysiologische verschillen 
die voorkomen gedurende de slaap te meten, is geen geschikte methode voor de 
onderzochte, kwetsbare populatie.

Aanbevelingen

Bij onze studiepopulatie vonden we geen significante verschillen tussen cliënten in 
kleinschalige woonvoorzieningen vergeleken met grootschalige voorzieningen op het 
gebied van cognitieve functies, rust-/ activiteitritme of medicatiegebruik. Omdat 
er eenpersoons slaapkamers waren en meer sociale activiteiten in de kleinschalige 
voorzieningen hadden we verwacht dat de kleinschalige voorzieningen positief effect 
zouden hebben op het rust-/ activiteitritme van de mensen. Onze resultaten lieten 
geen bewijs voor het voordeel van kleinschalige voorzieningen zien. Het is mogelijk 
dat de cliënten die meededen in het huidige onderzoek cognitief en sociaal niet in staat 
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waren om positief te reageren op een nieuwe omgeving door de ernst van de dementie 
[Kumfor, 2014; James 2011; Shany-ur, 2011]. Verder waren de verschillen tussen de 
twee condities, op het gebied van de aangeboden sociale activiteiten, mogelijk te klein 
omdat de hoeveelheid zorgpersoneel in beide condities hetzelfde bleef.

We vonden geen bewijs dat de grootte van de woonvoorziening enig effect had op 
de actigrafie variabelen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat gedurende het 
dementieproces verstoringen in het slaap-/ waakritme dusdanig verstoord raakt dat 
het onmogelijk is om effecten te meten [Musiek, 2015; Ju, 2013; Peter-Derex, 2015; 
Zwijsen, 2016]. Positieve effecten kunnen mogelijk meer naar voren komen wanneer 
er meer zorgmedewerkers en specifieke activiteiten worden in gezet, wat zou moeten 
resulteren in meer persoonlijke aandacht.

We vonden verder geen verschillen tussen cliënten in kleinschalige en grootschalige 
voorzieningen op het gebied van gedragsproblematiek en psychofarmaca gebruik. De 
tijdsduur van de studie (8 maanden) is mogelijk te kort om significante verschillen 
bloot te leggen als gevolg van veranderingen in medicatie regime [Ozaki, 2018; 
Törmälehto, 2017]. Voor toekomstige studies adviseren wij een continue registratie 
van psychofarmaca gebruik en niet-farmacologische interventies gedurende de gehele 
zorgperiode, aanvullend aan de registratie van dosering-effect relaties van off-label 
psychofarmaca.

Binnen de zorg voor mensen met dementie kan de omgeving waarbinnen de zorg wordt 
verleend invloed hebben op zogenoemde Behavioural and Psychological Symptoms of 
Dementia (BPSD). Gekeken naar kwaliteit van leven en het welzijn van de cliënten ( 
(zich uitend in gedragsproblematiek), is de aard van de omgevingsinterventie of activiteit 
vermoedelijk meer van belang dan de grootte van de zorginstelling. Bloodstelling aan 
Japanse tuinen [Goto, 2014], aquariums [Edwards, 2013], dieren [Nordgren, 2014] 
of zogenoemde Green Farms [de Boer, 2017] lieten bijvoorbeeld vermindering van 
gedragsproblematiek en een toename van kwaliteit van leven zien bij mensen met 
dementie. Verder wordt gerapporteerd dat een omgevingsdesign wat meer natuurlijk 
dan formeel is (met een tuinkamer met planten en meubels) verband houdt met een 
lagere hartslag, en dus vermindering van stress, bij de cliënten [Goto, 2014]. Een andere 
studie van Jao [2015] geeft aanwijzingen dat een niet-gecompliceerd omgevingsdesign, 
aangepast aan de leeftijd (bijvoorbeeld goed licht), zou kunnen helpen het apathie 
niveau van cliënten te verminderen [Richards, 2011] waarbij tevens de sociale interactie 
en betrokkenheid verbeterd werd [Lee, 2016]. Visueel complexe omgevingen dienen te 
worden vermeden [Padilla, 2011] en het is van belang te zorgen voor visueel contrast en 
goede verlichting [Douglas, 2015]. Aanvullend aan de omgevingsinterventies hebben 
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studies laten zien dat muziektherapie, aromatherapie en snoezelen effectief kunnen zijn 
in het tijdelijk verminderen van agitatie [Solé, 2014; Padilla, 2011; Ball, 2005].

Vanuit ons perspectief zou de subjectieve beleving van mensen met dementie (zich 
manifesterend in neuropsychologische functieverstoringen) het startpunt moeten zijn 
bij het organiseren van zorginstellingen [Zwijsen, 2016; Cadieux, 2016]. De manier 
waarop mensen met dementie zinvolle activiteiten [Moyle, 2012] ervaren verschilt zeer 
waarschijnlijk van de ervaring van mensen zonder dementie [Jing, 2016]. Toekomstige 
studies zouden zich kunnen richten op de relatie tussen het stadium van dementie en 
specifieke zinvolle activiteiten.

In zijn algemeenheid kunnen mensen met dementie op een positieve wijze reageren 
op omgevingsinterventies. De huidige studie vonden we echter geen verschillen tussen 
groot- en kleinschalige woonvoorzieningen. De meeste voorgaande studies over dit 
onderwerp zijn gebaseerd op cross-sectionele studiedesigns welke niet te prefereren 
zijn boven ons design. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat er sprake is van 
een publicatiebias waarbij alleen studies met een positieve uitkomst gepubliceerd zijn. 
Verder maakt een gebrek aan standaardisatie de vergelijkbaarheid van de bestaande 
studies complex. Standaardisatie op het gebied van type psychosociale behandeling, type 
activiteiten, aspecten van de omgeving (bijv. kleurgebruik, planten meubels, interieur 
van de kamers) zou de vergelijkbaarheid tussen studies verbeteren en beter inzicht geven 
in de specifieke kenmerken die invloed hebben op BPSD om zo de behandeling te 
optimaliseren.

Het bio-psychosociale model kan gebruikt worden om het perspectief van mensen met 
(met name gevorderde) dementie zo goed mogelijk te interpreteren [Zwijsen, 2016]. We 
zijn van mening dat een duidelijk onderscheid tussen privé vertrekken en gezamenlijke 
ruimten [Fleming, 2016] (zoals een snoezelkamer of toegankelijke tuin) van belang is 
met de focus op specifieke behoeften en niveaus [Ball, 2005] van individuele cliënten 
[Padilla, 2011] om hiermee BPSD te verminderen [Richards, 2015] en kwaliteit van 
leven te verbeteren. Een vertrouwd, huiselijk concept [Morgan-Brown, 2013] en een 
rustige, leeftijdsvriendelijke en persoonsgerichte [Edvarsson, 2014] omgeving [Douglas, 
2015; Keating, 2012; Lippa, 2010] is vermoedelijk het meest passend om een antwoord 
te geven op de verstoringen in de hersenen en het verbeteren van het welzijn van cliënten. 
Gezien de ernstige cognitieve functieverstoringen die optreden bij deze populatie zou 
de primaire focus, om kwaliteit van leven te verbeteren, moeten liggen op de basale 
behoeften en mogelijkheden [Scholzel-Dorenbos, 2010] van mensen met dementie.
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In Nederland zijn vrijwel alle grootschalige voorzieningen voor mensen met dementie 
veranderd in kleinschalige voorzieningen. Dergelijke faciliteiten zijn relatief duur [Lai, 
2009] en er is zeer weinig bewijs beschikbaar dat het aanbieden van een dergelijke 
voorziening echt iets positiefs oplevert voor het cognitief en gedragsmatig functioneren 
van mensen met dementie [Kok, 2013]. Professionele hulpverleners en familie van 
de cliënten zijn echter positief over de kleinschalige voorzieningen voor mensen met 
dementie [Zwakhalen, 2018; Verbeek, 2010]. Echter, wat vanuit het perspectief van 
een gezonde persoon een optimale omgeving is zal waarschijnlijk verschillend zijn van 
een omgeving vanuit het perspectief van iemand met dementie. Onderzoek met grotere 
groepen is nodig om erachter te komen wat bijdraagt aan een optimale therapeutische 
omgeving voor mensen met dementie.

De zorg voor mensen met dementie is in Nederland gericht op het behouden van 
individuele regie en controle [Zadelhoff, 2013; te Boekhorst, 2007; Rapport Schuttelaar 
en Partners, 2016]. Deze benadering staat in schril contrast met het proces van dementie 
wat evident leidt tot een volledig verlies van controle van alle aspecten van iemands leven 
[Weintraub, 2012; Cerejeira, 2012] door een alsmaar toenemend cognitief verval. Een 
focus op kwaliteit van leven en omgaan met de ziekte en toenemende afhankelijkheid is 
het meest passend gedurende het proces van dementie. De aangeboden zorg voor mensen 
met dementie in groot- en kleinschalige woonvoorzieningen zou primair gebaseerd 
moeten zijn op het monitoren van kwaliteit van leven (routine outcome monitoring) 
door de naasten en het verzorgend personeel [Beertens, 2013; Kim, 2018; Choi, 2017; 
Weber, 2015].

Gezien de beperkte beschikbaarheid van instrumenten om veranderingen bij mensen 
met gemiddelde tot gevorderde dementie te meten, in relatie tot interventies, is er 
behoefte aan ontwikkeling van goede instrumenten voor mensen met dementie. Bij 
ons onderzoek hebben we verschillen ontdekt bij mensen met dementie, verblijvend 
in twee verschillende voorzieningen, op het gebied van expressie van angst. In zijn 
algemeenheid laten mensen met dementie relatief hoge angstniveaus zien [Diefenbach, 
2014; Neville, 2011]. Angst is een groot probleem voor deze mensen en het verminderen 
van de symptomen van angst zou gedragsproblematiek kunnen verminderen en de 
kwaliteit van leven kunnen verbeteren [Seignourel, 2008]. De ontwikkeling van een 
proxy-instrument, bijvoorbeeld, om symptomen van angst goed te detecteren, zou 
het monitoring proces van niet farmacologische interventies bij mensen met dementie 
kunnen verbeteren.
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Eindconclusie

Onze studie liet geen significant bewijs zien dat kleinschalige woonvoorzieningen 
(vergeleken met grootschalige voorzieningen) een positief effect hebben op mensen 
met gemiddeld tot gevorderde dementie, op het gebied van cognitieve functies, rust-/ 
activiteitritme, gedrag en psychofarmaca. Eén aspect van kwaliteit van leven, angstig 
gedrag, was significant lager bij cliënten die in kleinschalige voorzieningen verbleven 
vergeleken met grootschalige voorzieningen. Hoewel er geen andere significante 
verschillen werden gevonden, vragen de gevonden effect sizes wel om vervolg onderzoek 
naar de effecten van kleinschalige voorzieningen op mensen met dementie.
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