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Samenvatting (summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch)
Dit proefschrift beschrijft een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RCT)
gericht op het verbeteren van het functioneren en de gezondheid van thuiswonende
mensen met dementie en het mentale welzijn van hun informele mantelzorgers.
Hoofdstuk 1 is de algemene inleiding van dit proefschrift. Samenvattend, dementie
is in toenemende mate een veelvoorkomende ziekte met een grote impact op zowel
het individu als de omgeving. De meeste mensen met dementie wonen thuis en zijn
overwegend afhankelijk van zorg en begeleiding gegeven door hun partner en/of hun
volwassen kinderen. Door langere tijd voor een naaste met dementie te zorgen zijn deze
informele mantelzorgers kwetsbaar voor ernstige gezondheidsrisico’s zoals stress en
depressie. Effectieve behandeling van de gevolgen van dementie is daarom noodzakelijk voor zowel de persoon met dementie als de mantelzorger. Speciaal ontwikkelde
psychosociale interventies voor zowel de persoon met dementie als de mantelzorger
(dyadische interventies) en interventies die uit meerdere componenten bestaan zijn
effectief gebleken om de fysieke en mentale gevolgen van dementie te verminderen.
Een dyadische interventie met meerdere componenten kan gericht zijn op het verbeteren
van het welzijn van de persoon met dementie en de mantelzorger afzonderlijk, maar
ook op gezamenlijke uitkomsten, zoals de kwaliteit van de relatie tussen beiden. Er is
toenemende aandacht voor fysieke activiteit voor mensen met dementie als onderdeel
van een interventie. Echter, goede gerandomiseerde onderzoeken ontbreken. Daarom
lijkt het veelbelovend om een interventie waar fysieke activiteit deel van uitmaakt in te
zetten voor het verbeteren van het functioneren van de persoon met dementie en het
verminderen van het stressniveau van de mantelzorger.
Het voornaamste doel van dit proefschrift is het bestuderen van de effecten van een
thuisinterventie met beweging en ondersteuning, op het functioneren en de gezondheid
van thuiswonende mensen met dementie en op het mentale welzijn van hun mantelzorgers. Deze interventie is gebaseerd op een interventie van Teri e.a. (2003) die in de
Verenigde Staten effectief bleek, en door ons is vertaald, aangepast en verder uitgewerkt. Hoewel Teri e.a. de effecten op mantelzorgers niet hebben onderzocht, lijkt een
dergelijke interventie gezien eerder onderzoek wel baat te hebben voor mantelzorgers.
Hoofdstuk 2 betreft een systematische review naar de effecten van dyadische, uit
meerdere componenten bestaande interventies op psychosociale uitkomsten van thuiswonende mensen met dementie en hun informele mantelzorgers. De resultaten laten
zien dat deze zogenoemde dyadische multi-component interventies effectief zijn, maar
dat de uitkomsten verschillen voor de persoon met dementie en de mantelzorger. Psychosociale interventies met een onderdeel gericht op het verbeteren van functioneren
van mensen met dementie, en op het omgaan met de gevolgen van dementie voor de
mantelzorgers, zijn veelbelovend. Zij dragen bij aan een betere kwaliteit van leven voor
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Hoofdstuk 3 beschrijft de opzet van de RCT. De thuisinterventie met beweging en
ondersteuning wordt vergeleken met een minimale interventie. Deelnemers zijn geworven via advertenties in landelijke en lokale kranten, bij bezoeken aan Alzheimer café’s
en door het persoonlijk benaderen van casemanagers. Om in de studie geïncludeerd te
worden, moesten mensen met dementie een score van 14 of hoger op de ‘Mini Metal
State Examination’ (MMSE) hebben en mantelzorgers een score van 5 of hoger op de
‘Center of Epidemiological Studies-Depression scale’ (CES-D). Via blockrandomisatie
werden de deelnemers aan de thuisinterventie (experimentele groep) of de minimale
interventie (controlegroep) toegewezen.
Het bewegingsgedeelte van de interventie bestond uit oefeningen in lenigheid, kracht,
balans en uithoudingsvermogen. Het ondersteuningsgedeelte bestond uit psychoeducatie, communicatietraining en training in het plannen van plezierige activiteiten.
Een persoonlijke coach bracht de paren gedurende drie maanden acht keer een bezoek
thuis van maximaal een uur om ondersteuning te geven en de fysieke oefeningen te
instrueren en te oefenen. De controlegroep ontving een minimale interventie bestaande
uit maandelijkse schriftelijke informatiebulletins en een maandelijks telefoontje van
een coach.
Metingen vonden plaats bij aanvang van de interventie (baseline) en vervolgens na
drie en zes maanden. De voornaamste uitkomstmaten waren fysieke gezondheid en
functioneren (mensen met dementie) en stemming (mensen met dementie en mantelzorgers). Andere uitkomstmaten waren gedrag, cognitief functioneren en het dag/
nachtritme voor mensen met dementie, en algemene gezondheid, mentale belasting
en cortisol-niveau in het speeksel (psychologische stress) voor mantelzorgers. Alle
analyses zijn uitgevoerd volgens het ‘intention-to-treat’ principe.
Hoofdstuk 4 betreft een procesevaluatie naar de kwaliteit van de studie en uitvoering
van de interventie. Deze evaluatie geeft informatie over de kwaliteit van de studiepopulatie en de dataverzameling, de uitvoering van beide interventiecomponenten
(beweging en ondersteuning), en ervaringen van de deelnemers met de interventie.
De procesevaluatie toont een zorgvuldige en degelijk uitgevoerde studie. Na afronding van de procesevaluatie, kwamen we tot de conclusie dat de resultaten van de
statistische effectanalyses voor zowel de mensen met dementie als hun mantelzorgers
met enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Er moet rekening worden
gehouden met de mate waarin deelnemers hun huiswerk hebben uitgevoerd en met
enkele negatieve ervaringen van deelnemers, die kunnen wijzen op een te intensieve
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beiden. Het is bemoedigend dat er steeds meer studies van goede kwaliteit verschijnen
naar de effecten van psychosociale interventies voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers. In de toekomst is meer aandacht nodig voor een betere aansluiting van
beoogde functionele domeinen, interventiecomponenten en interventiekenmerken op
de behoeften van de persoon met dementie en de mantelzorger.

interventie voor deze kwetsbare doelgroep. Tegelijkertijd lieten de resultaten van de
procesevaluatie de sterke punten van het onderzoeksproject zien, namelijk: een studieopzet van hoge kwaliteit, een interventieprotocol dat voldoet aan de onderzoekseisen,
en dat het gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens (‘mixed methods
design’) waardevolle inzichten opleverde. Het combineren van deze gegevens heeft
inzicht gegeven in de werkzame factoren van de interventie en in de betekenis van de
positieve en negatieve ervaringen van de deelnemers met de interventie. Samenvattend laten de resultaten van dit hoofdstuk het belang zien van het uitvoeren van een
procesevaluatie voor aanvang van effectanalyses en de toegevoegde waarde van een
procesevaluatie bij het adopteren van een complexe interventie van een buitenlandse
onderzoeksgroep.
Hoofdstuk 5 beschrijft de effecten van de thuisinterventie met beweging en ondersteuning op stemming, gedrag en fysieke gezondheid van de mensen met dementie.
Er werden geen effecten gevonden van de interventie op stemming (de ‘Cornell Scale
for Depression in Dementia’, de ‘Depression Rating Scale of the Resident Assessment
Instrument Home Care’ en de ‘Geriatric Depression Scale 15’), fysieke gezondheid
en functioneren (de ‘Medical Outcome Study 36-item Short-Form Health Survey’ en
de ‘Sickness Impact Profile’) en gedrag (de ‘Revised Memory and Behavior Problem
Checklist’). Dat was het geval in zowel de ‘intention to treat’ analyses als in de analyses waarbij specifiek gekeken werd naar deelnemers die alle interventiecomponenten
volledig hadden uitgevoerd en daarmee therapietrouw waren. Daarentegen zagen we
dat de depressie- en gedragsscores zelfs significant hoger waren in de experimentele
groep dan in de controlegroep.
Deze negatieve resultaten kunnen wellicht worden verklaard door de vertaling en adoptie van een interventie die oorspronkelijk ontwikkeld is voor toepassing in de Verenigde
Staten, en dus in een andere sociale context. Daarnaast zouden de resultaten verklaard
kunnen worden door overbelasting van de deelnemers ten gevolge van de interventie.
Ook gebrek aan ruimte voor verbetering op de uitkomstmaten zou een oorzaak kunnen
zijn doordat deelnemers bij aanvang van de studie al veel aan bewegen deden. Tevens
zou het kunnen zijn dat de intensiteit van de fysieke oefeningen te laag was en de
oefeningen niet optimaal afgestemd waren op de wensen en behoeften van de paren.
Hoofdstuk 6 richt zich op de effecten van de thuisinterventie op het cognitief functioneren van de mensen met dementie. De effectanalyse laat een klein significant effect
zien op een aandachtstaak wanneer gecorrigeerd wordt voor mogelijke confounders
en verschillen in uitkomsten bij de beginmeting. Er werden geen effecten van de interventie gevonden op het geheugen en het executief functioneren van de mensen met
dementie in zowel de ‘intention to treat’ analyses als de analyses bij deelnemers die
therapietrouw waren. Dat we alleen een klein effect op aandacht vonden, kan verklaard
worden doordat de deelnemers de interventie niet altijd volgens protocol uitvoerden.
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Hoofdstuk 7 beschrijft de effecten van de thuisinterventie met beweging en ondersteuning op het mentale welzijn van de informele mantelzorgers. Er werden geen effecten
gevonden op stemming (de ‘Centre of Epidemic Studies-Depression’) en algemene
gezondheid (zelfbeoordeling van de algemene gezondheid), mentale belasting (de
‘Self-Perceived Pressure from Informal Care’ en de ‘Revised Memory and Behavior
Problem Checklist’) en cortisol-niveau (het gemeten cortisol-niveau in het speeksel) van
de informele mantelzorgers in zowel de ‘intention to treat’ analyses als de analyses met
betrekking tot therapietrouw. Daarentegen zagen we dat de depressiescores in de loop
van de tijd toenamen in de experimentele groep en de scores op algemene gezondheid
significant verbeterden in de controlegroep. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met die
van de mensen met dementie. De negatieve resultaten zouden kunnen worden verklaard
door de vertaling en adoptie van een interventie die oorspronkelijk effectief is gebleken in de Verenigde Staten. Echter in de Verenigde Staten zijn alleen effecten van de
interventie op mensen met dementie bestudeerd en niet op mantelzorgers. Daarnaast
vermoeden we dat de interventie een te grote last was voor de mantelzorgers omdat
de mantelzorgers in de huidige studie al veel professionele steun ontvingen buiten
de studie om. Een ander discussiepunt is dat de uitkomstmaten overwegend klachtgericht waren (depressie en stressniveau). Het gebruik van positieve uitkomstmaten
zoals zelfbeschikking, grip op en omgang met de eigen situatie had mogelijk gunstige
resultaten laten zien.
Hoofdstuk 8 bevat de algemene discussie van dit proefschrift. Deze geeft de belangrijkste bevindingen weer per onderzoeksvraag gevolgd door een reflectie op deze
bevindingen. In deze reflectie bespreken we diverse mogelijke verklaringen voor het
nauwelijks vinden van effecten van de interventie. Daarnaast reflecteren we op de
relevantie van de bevindingen van dit proefschrift in relatie met de bevindingen van
Teri e.a. (2003) en recente literatuur. Het hoofdstuk sluit af met suggesties voor toekomstig onderzoek, de klinische praktijk en beleid, met daarin onder meer de volgende
aanbevelingen:
•
Een kwalitatieve studie binnen een RCT maakt het mogelijk om een specifieke
uitkomst te interpreteren. We pleiten voor het gebruik van een ‘mixed methods
design’ bij effectstudies om uitkomsten te kunnen interpreteren en om waardevolle
aanwijzingen te krijgen voor de implementatie van de interventie door het verbinden
van kwalitatieve en kwantitatieve resultaten.
•
Toekomstig onderzoek moet bij het afstemmen van de interventiecomponenten
op de wensen en behoeften van de beoogde deelnemers rekening houden met
de spanning tussen wat deelnemers graag willen en de noodzaak om een bepaald
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Ook een gebrek aan ruimte voor verbetering op de uitkomstmaten kan een mogelijke
verklaring zijn omdat de mensen met dementie naast de interventie al veel ondersteuning ontvingen tijdens een of meerdere dagen dagopvang.

•

•

•

•

functioneringsniveau te behouden of te verhogen.
Het verdient aanbeveling om al in de beginfase van onderzoek casemanagers te
betrekken als belangrijke informanten om de werving soepel te laten verlopen en
om hen te laten waken over een evenwichtige (over)belasting-baten balans van
de deelnemers.
Bescherm informele mantelzorgers tegen overbelasting: maak de mantelzorgers
minder verantwoordelijk voor het trainen van hun naaste met dementie gedurende
een dyadische interventie door continue professionele coaching en begeleiding te
bieden. Deze ondersteuning kan online geboden worden.
Geef bij een dyadische interventie met beweging extra aandacht aan de betrokkenheid van mensen met dementie. Borg een strategie om hun motivatie te vergroten
en hen van begin tot eind actief betrokken te houden: neem in het interventieprotocol strategieën op om hun motivatie te verbeteren. Mogelijke strategieën zijn:
het gebruik van muziek of bewegend beeld, koppelen van fysieke oefeningen aan
zinvolle activiteiten, geven van non-verbale aanwijzingen en rekening houden met
het dagelijkse rust-activiteitenritme van de persoon met dementie bij het tijdstip
van de oefeningen.
Laat de componenten en kenmerken van een interventie zoveel mogelijk aansluiten
bij de (veranderende) behoeften en kenmerken van de persoon met dementie en
zijn of haar mantelzorger. Leg dit vast in het interventieprotocol. Monitor de specifieke behoeften van de deelnemende paren gedurende de interventie en pas de
interventie aan wanneer behoeften en voorkeuren veranderen bij het voortschrijden
van het dementieproces.

Hoewel we nauwelijks gunstige effecten van de interventie hebben gevonden, draagt
dit proefschrift bij aan de discussie over relevante ontwikkelingen in de ondersteuning
van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers teneinde hun functioneren en welzijn te verbeteren en hen in staat te stellen een waardig leven te leven.
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