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Voorwoord 
Met trots presenteer ik hierbij de thesis “De gezamenlijke reis van jonge mensen met dementie”. De 
thesis is geschreven als afsluiting van de master Zorgmanagement aan de Erasmus Universiteit van 
Rotterdam. Een master die niet zonder slag of stoot is behaald, maar die mij wel veel ervaring en 
verdieping heeft gebracht. Door naast de master 34 uur te blijven werken, onder andere met de 
doelgroep jonge mensen met dementie, en tijdens het schrijven van de thesis te bevallen van een 
dochter, heeft het behalen van deze thesis soms onmogelijk geleken. Mijn doorzettingsvermogen en 
harde werken zijn beloond met dit mooie eindresultaat. De doelgroep jonge mensen met dementie 
gaat mij aan het hart en ik hoop dat ik met deze thesis een stukje kan bijdragen aan de zorg rondom 
deze doelgroep. 
  
Dit voorwoord wil ik gebruiken om in de allereerste plaats mijn thesisbegeleider prof. dr. R. Huijsman 
te bedanken. Zonder zijn inspanningen in de afgelopen maanden en zijn kritische reflectie had ik 
mijzelf niet tot het uiterste gedreven. Tevens wil ik alle respondenten en zorgorganisaties bedanken 
voor hun eerlijke blik op deze doelgroep en de zorg die daarbij nodig is. Ik heb er veel van geleerd 
door bij de zorgorganisaties binnen te mogen kijken, maar ook om de emotie van de JD’er en de 
mantelzorger te ervaren. Het is een prachtig gegeven dat we allemaal het beste willen voor deze 
doelgroep en daar met elkaar voor willen gaan. 
  
Daarnaast wil ik mijn medestudenten bedanken voor het lezen van mijn thesis en het voorzien van 
de nodige feedback. Naast de opgebouwde ervaring en expertise van de afgelopen jaren, heb ik er 
ook een goed stel nieuwe vrienden bij gekregen. 
  
Uiteraard ook dank aan mijn ouders en schoonouders, die altijd paraat stonden om op te passen als 
ik weer moest studeren of een bespreking had. En niet in de laatste plaats dank aan mijn partner die 
altijd achter mij staat en op het juiste moment de goede woorden en het stukje chocolade klaar 
heeft staan. Al deze mensen hebben mij de mogelijkheid en de ruimte gegeven om te groeien en als 
eindresultaat deze thesis neer te kunnen zetten. 
  
Ik wens een ieder die dit leest inspiratie toe, zodat we samen de zorg voor jonge mensen met 
dementie kunnen verbeteren.   
  
 
Maria Hoogvliet 

 

Zevenbergen, 20 augustus 2018 
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Samenvatting 
Introductie: Jonge mensen met dementie zijn vóór hun 65e levensjaar gediagnosticeerd. De weg 
naar diagnose is vaak lang, omdat de symptomen ook op andere aandoeningen kunnen wijzen. Zodra 
de diagnose is gesteld, start voor degene met dementie én diens mantelzorger, de “patient journey”. 
Een reis die loopt vanaf het moment van de diagnose tot aan opname of overlijden. Tijdens de 
“patient journey” hebben de JD’er en de mantelzorger behoeften, die zich afspelen op verschillende 
leefdomeinen. Vanaf diagnose kan er een casemanager betrokken zijn, die inspeelt op de behoeften 
van de JD’er en de mantelzorger. De triade casemanager, JD’er en mantelzorger staat centraal in 
deze thesis. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen een JD-gespecialiseerde casemanager en 
een algemeen casemanager, die hoofdzakelijk met ouderen met dementie werkt.  
  
Vanuit de zorgpraktijk wordt er bij deze specifieke doelgroep niet op voorhand een JD-
gespecialiseerde casemanager ingezet, wat heeft geleid tot de onderzoeksvraag: Wat is de betekenis 
van een JD-gespecialiseerde casemanager ten opzichte van een algemeen casemanager in de zorg 
rondom jonge mensen met dementie? 
  
Methoden: Het onderzoek is opgezet vanuit een kwalitatief onderzoek, waarbij de zorgorganisaties 
Groenhuysen (Roosendaal), Laurens (Rotterdam) en de Zeeuwse Zorgschakels (Zeeland) zijn 
benaderd. Er zijn twee JD-gespecialiseerde casemanagers, drie algemeen casemanagers, drie JD’ers 
en vijf mantelzorgers geïnterviewd. Daarnaast zijn er beleidsstukken onder de loep genomen, heeft 
er een observatie plaatsgevonden van de triade JD-gespecialiseerde casemanager, JD’er en 
mantelzorger en is een projectleider vanuit Dementiezorg voor Elkaar geïnterviewd. De interviews 
zijn afgenomen aan de hand van een topiclijst, gebaseerd op het Conceptueel Kader. 
  
Resultaten: Alle zorgorganisaties spelen in op kwaliteit van leven bij jonge mensen met dementie. 
Daarbij wordt er gekeken naar de behoeften die de JD’er heeft en wat zich op de leefdomeinen 
afspeelt. JD’ers en mantelzorgers ervaren hoofdzakelijk problemen op het leefdomein “participatie” 
en “woon- en leefomstandigheden”. Het is voor de JD’er en mantelzorger van belang dat er een 
actieve en betekenisvolle dagbesteding plaatsvindt. Daarnaast wordt er vanuit de JD-
gespecialiseerde casemanagers aangegeven dat de intensiviteit van werken met deze doelgroep 
hoger ligt dan bij ouderen en daarom een lagere caseload vergt. 
  
Conclusie: Een van de belangrijkste conclusies is dat de JD-gespecialiseerde casemanager beschikt 
over een netwerk en expertise, doordat de JD-gespecialiseerde casemanager aangesloten is bij de 
keten JD. De JD-gespecialiseerde casemanager houdt kantoor op de JD-gespecialiseerde 
dagbehandeling, waardoor er een korte lijn is met de JD’er. Door de triade wordt er accuraat 
ingespeeld op de behoeften, maar ook op de achteruitgang van de JD’er. De algemeen casemanager 
heeft hoofdzakelijk huisbezoeken met de JD’er en mantelzorger samen. De JD’ers en mantelzorgers 
zijn niet stellig in welke casemanager voor hen beter aan sluit. Hun voornaamste doel is dat er naar 
hen geluisterd wordt en dat er kwaliteit van leven wordt geboden. 
  

Aanbevelingen: Vanuit de resultaten wordt voorkeur gegeven aan een lagere caseload bij JD, zodat 
er intensief en accuraat wordt ingespeeld op de behoeften. Een mogelijkheid voor vervolgonderzoek 
is om een kosten-baten-analyse te maken, om te onderzoeken of de inzet van JD-gespecialiseerde 
casemanagers (door lagere caseload) zich terugverdiend door minder crisissituaties en uitstel van 
opname. Voor de praktijk is het een van de aanbevelingen dat de algemeen casemanager gesprekken 
houdt op de JD-dagbehandeling, waardoor zij een directe lijn met de JD’er hebben en de triade 
effectief wordt benut. 
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1. Jonge mensen met dementie 
Geheugenverlies, een verstoring in het taalbegrip, handelingen niet meer kunnen uitvoeren; het zijn 
allemaal symptomen van dementie. Dementie is een hersenaandoening die zowel de cognitieve als 
de sociale functies aantast, waardoor men steeds meer “in de war” raakt. De term ‘dementie’ stamt 
af van het Latijnse woord “dē-mēns”, wat zich vertaalt naar “zonder verstand” (Dröes et al. 2012). 
Dementie komt voornamelijk voor bij ouderen, maar naar schatting zijn er in Nederland ook 12.000 
mensen die op jonge leeftijd de diagnose ‘dementie’ hebben gekregen (Alzheimer Nederland 2018; 
Janssens & Vugt 2014).  
 
Er wordt gesproken van jong dementie (JD) wanneer de eerste symptomen zich uiten vóór het 65e 
levensjaar, voorheen de pensioengerechtigde leeftijd (Koopmans & Rosness 2014). Op deze leeftijd 
staat men nog midden in het leven met werk en gezin. De persoon met dementie op jonge leeftijd 
draagt naast zorg voor het gezin, vaak ook zorg voor eigen bejaarde ouders (Janssens & Vugt 2014). 
De grens van 65 jaar is momenteel aan het verschuiven, omdat mensen langer moeten doorwerken 
en langer een actief leven leiden.  
 
Het diagnosticeren van JD blijkt in veel gevallen een uitdaging. De diagnose wordt vaak laat gesteld 
(Carter et al. 2018). Dit komt onder andere door de vele subtiele gedrags-, cognitieve, psychiatrische 
of neurologische symptomen die de cliënt heeft (Sampson et al. 2004). Bijvoorbeeld het niet meer 
kunnen uitvoeren van werkzaamheden en daarbij snel geagiteerd zijn. Er wordt eerder een link 
gelegd naar de geestelijke gezondheidszorg (een burn-out of een psychiatrische stoornis) (Janssens & 
Vugt 2014).  
 
In 2003 is de Stuurgroep JD opgericht, in 2013 opgevolgd door het Kenniscentrum voor jonge 
mensen met dementie (KCJD). De missie van het KCJD is om de zorg rondom JD te verbeteren. De 
doelstellingen van het KCJD zijn onder andere gericht op het ontwikkelen, verzamelen en delen van 
expertise, het leveren van een bijdrage aan verbetering van tijdige en adequate diagnostiek, het 
geven van voorlichting, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, het bevorderen van 
casemanagement en zorgketens, het opstellen en actueel houden van zorgprogramma’s voor jonge 
mensen met dementie, zowel in de thuissituatie als intramuraal en het bepleiten van een adequate 
bekostiging van de zorg en behandeling voor de doelgroep jonge mensen met dementie (KCJD 2018). 
In 2015 heeft KCJD, mede als verbijzondering van de “Zorgstandaard voor dementie”, de 
“Zorgstandaard dementie op jonge leeftijd” ontwikkeld (KCJD 2015; Alzheimer Nederland & Vilans 
2013). In oktober 2017 is het Unicity project van start gegaan om de zorgstandaard JD te vertalen 
naar een regio- specifiek zorgprogramma, om deze vervolgens te implementeren in de praktijk. 
Daarnaast is het bezig om een tweetal opleidingen voor zorgprofessionals, die werkzaam zijn met de 
doelgroep JD, te ontwikkelen en te evalueren én een eHealth interventie voor gezinsleden van JD te 
ontwikkelen en te evalueren (Unicity 2018). 
  

1.1 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 
Ondanks de Zorgstandaard is er landelijk (nog) geen eenduidige werkwijze met betrekking tot JD. Als 
de diagnose JD is gesteld, is het volgens Millenaar & Bakker (2017) van belang dat er zo snel mogelijk 
aansluitende zorg wordt ingezet. Het zorgaanbod sluit niet in elke regio aan op de behoeften, 
interesses en mogelijkheden van cliënt en mantelzorger (VWS 2018). Cliënt en mantelzorger ervaren 
moeilijkheden in het dagelijks leven, onder andere beperkingen in hun sociale en (andere) dagelijkse 
activiteiten en het moeten bijstellen van het toekomstbeeld dat zij voor ogen hadden (Millenaar & 
Bakker 2017; RIVM 2018).   
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Vanuit de Zorgstandaard wordt er veel aandacht gegeven aan een casemanager. Een casemanager is 
iemand met verstand van dementie, maar is tegelijkertijd een vast en vertrouwd gezicht en daarmee 
een steun en toeverlaat voor de mantelzorgers. Recent heeft het RIVM, in het themarapport 
“dementie en dementiezorg”, aangetoond dat een casemanager van belang is om de zorg voor 
mantelzorgers van JD’ers thuis vol te kunnen houden (RIVM 2018). De casemanager fungeert als een 
centrale vertrouwde zorgprofessional, die kennis heeft over dementie en de sociale kaart en daarbij 
in de verschillende fasen van de ziekte de cliënt en mantelzorger begeleidt (Peeters et al. 2011).  
 
Voor JD bestaat er naast de algemeen casemanager, die hoofdzakelijk met ouderen werkt, in 
sommige regio’s ook een JD-gespecialiseerde casemanager die alleen met JD werkt. 
Wetenschappelijke inzichten zijn beperkt over het verschil tussen een JD-gespecialiseerde 
casemanager en een algemeen casemanager. De literatuur die beschikbaar is betreft vaak grijze 
literatuur, denk aan notities die op ervaringen zijn gebaseerd. Vanuit het programma Dementiezorg 
Voor Elkaar (DvE) is aan de leden van KCJD, Zuidwest-Nederland, gevraagd om te kijken naar een 
consensus in het zorgtraject. Het DvE is een vierjarig praktijk-verbeterprogramma, uitgevoerd door 
een consortium van Vilans, Trimbos, Nivel, Pharos en Movisie en maakt deel uit van het Deltaplan 
Dementie (Dementiezorg voor Elkaar 2016). In Zuidwest-Nederland zijn er enkele regio’s die gebruik 
maken van een JD-gespecialiseerde casemanager én een algemeen casemanager voor de doelgroep 
JD. Daarnaast zijn er ook regio’s waar enkel algemeen casemanagers werkzaam zijn. Vanuit KCJD 
wordt een voorkeur gegeven aan een JD-gespecialiseerde casemanager. Dat er ook daadwerkelijk 
een verschil is, is (nog) niet wetenschappelijk aangetoond.  

 

1.2 Doel- en vraagstelling 
Met deze thesis wordt getracht inzicht te verkrijgen in de verschillen tussen een algemeen 
casemanager en een JD-gespecialiseerde casemanager en inzicht te verkrijgen welke competenties 
daarin van belang zijn. Hierbij wordt ingespeeld op de verschillende leefdomeinen. Door op een best 
passende manier casemanagers in te zetten bij JD, kan er zorg op maat worden aangeboden aan JD 
en is er een duidelijk integraal zorgprogramma om beter te voldoen aan de behoeften van JD’er, 
mantelzorger en casemanager. In deze thesis wordt de volgende hoofdvraag onderzocht:  
 
Wat is de betekenis van een JD-gespecialiseerde casemanager ten opzichte van een algemeen 
casemanager in de zorg rondom jonge mensen met dementie? 
 
Deze vraag wordt beantwoord door middel van de volgende deelvragen: 
1.Welke leefdomeinen zijn het meest prominent bij jonge mensen met dementie, tijdens hun patient 
journey?  
2. Welke behoeften hebben jonge mensen met dementie?  
3. Welke rol heeft de casemanager als het gaat om het bieden van begeleiding en ondersteuning van 
jonge mensen met dementie ten opzichte van de leefdomeinen?  
4. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen een JD-gespecialiseerde en een algemeen 
casemanager?  
5. Welke competenties zijn van belang voor een casemanager bij de doelgroep jonge mensen met 
dementie?  
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Binnen de thesis worden de volgende (werk-)definities gehanteerd, waar in het theoretisch kader 
nader op wordt ingegaan: 
JD: Jonge mensen met een vorm van dementie. Om een eenduidige benaming te gebruiken, wordt in 
deze thesis de doelgroep omschreven als JD’er of cliënt. Er wordt niet gekozen voor “patiënt”, omdat 
dit een link legt naar hoofdzakelijk medische problematiek, terwijl er bij jonge mensen vaak sprake is 
van sociaal-maatschappelijke problematiek. 
Mantelzorger: Hiermee wordt de persoon aangeduid die direct naast de cliënt staat en de meeste 
zorgtaken op zich neemt. Bij JD is dit over het algemeen een partner.  
JD-gespecialiseerde casemanager: Een casemanager die alleen jonge mensen met dementie 
begeleidt en aangesloten is bij de keten JD. 
Algemeen casemanager: Een casemanager die hoofdzakelijk werkt met ouderen met dementie en af 
en toe een jong iemand met dementie in zijn caseload heeft.  
Zorgprofessional: De persoon die cliënt en mantelzorger begeleidt en ondersteunt vanuit een 
zorgorganisatie. 
Hulpverlener: De zorg en ondersteuning die wordt geboden door mantelzorgers en vrijwilligers, 
welke niet verbonden zijn aan een zorgorganisatie. 
Patient journey: De weg die de cliënt aflegt vanaf diagnose tot aan opname/overlijden. 
Leefdomeinen: Hierbij gaat het om de leefdomeinen van Actiz (2007); mentaal welbevinden, woon- 
en leefomstandigheden, lichamelijk welbevinden en gezondheid en participatie en arbeid. 
 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat in op de (wetenschappelijke) literatuur, om zo te komen tot het theoretisch kader. 
De begrippen patient journey, leefdomeinen, behoeften, waardegedreven zorg en casemanagement 
worden daarbij toegelicht vanuit beschreven wetenschappelijke standpunten. In hoofdstuk 3 wordt 
de methode van het onderzoek beschreven, waarbij ook de validiteit en betrouwbaarheid worden 
aangekaart. Er wordt ingegaan op de noodzaak van kwalitatief onderzoek en de manier waarop het 
onderzoek is verricht. In hoofdstuk 4 worden de uiteindelijke resultaten weergegeven, die leiden tot 
een conclusie en discussie in hoofdstuk 5.  
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2. Theoretisch kader  
Deze thesis is geïnspireerd door de verwachting dat er een verschil bestaat tussen een JD-
gespecialiseerde casemanager ten opzichte van een algemeen casemanager. Om deze aanname te 
kunnen toetsen wordt in dit hoofdstuk een theoretisch kader ontwikkeld aan de hand van, eerder 
beschreven, wetenschappelijke inzichten. Het theoretisch kader is opgebouwd aan de hand van 
vraag- en aanbodzijde met betrekking tot de cliënt. Daarbij wordt ingegaan op welke vragen er 
spelen vanuit de cliënt en hoe de gezondheidszorg daarop kan inspelen. Er speelt bij beide kanten 
een financiële prikkel. Binnen deze thesis wordt dit buiten beschouwing gelaten. Echter is het wel 
van belang om bewust te zijn van het feit dat iedere zorgvraag en iedere zorg die ingezet wordt, 
financiële consequenties heeft.  

 

2.1 Patient journey  
Voorafgaand aan de diagnose dementie is de cliënt vaak langere tijd zoekende naar wat er met hem 
aan de hand is. De diagnose dementie wordt niet altijd direct gesteld, omdat er vaak in eerste 
instantie aan psychiatrische stoornissen wordt gedacht, zeker bij jonge mensen (Janssens & Vugt 
2014). Op het moment dat de diagnose dementie is gesteld, begint voor de cliënt en diens 
mantelzorger de zoektocht naar (levens)vragen, daginvulling en zorg. Dit wordt in de literatuur 
omschreven als de “patient journey”.  
 
De term “patient journey” is afkomstig uit de marketing, waar het begrip “customer journey” wordt 
gehanteerd. Het gaat hier om de weg die een klant aflegt om tot een vervulling van zijn behoeften te 
komen. Bijvoorbeeld de aankoop van een auto, of de weg om tot een service (dienst) te komen 
(Ensie 2015). Een service is een (economische) activiteit tussen twee partijen (Fitzsimmons et al. 
2013; Lovelock & Wirtz 2007).  
 
Het concept “customer journey” staat binnen de gezondheidszorg bekend als de “patient journey”, 
omdat het de weg volgt van de cliënt gedurende het gehele zorgtraject. In de “patient journey” staat 
de juiste zorg, op de juiste plek, voor de juiste persoon op een doelmatige en samenhangende wijze 
beschreven (Participatiekompas 2018; Woods et al. 2003; Boonstra et al. 2017). Het Netwerk 
Dementie Noord Holland Noord heeft in 2018 aandacht besteed aan de “patient journey”, waarbij dit 
wordt omschreven als de cliëntenreis. Deze reis geeft het proces weer van de cliënt en het proces 
van de zorg, waarbij de interactie en contactmomenten tussen hulpverleners en cliënt wordt 
weergegeven. Het is een weergave van de persoonlijke situatie van de cliënt en biedt de 
zorgprofessional inzicht om beter in te spelen op de behoeften en verwachtingen vanuit de cliënt 
(Dementiezorg voor Elkaar 2018).  
 
Binnen deze thesis is de “patient journey” het proces van de JD’er en diens mantelzorger, dat begint 
bij de diagnosestelling en eindigt bij opname in een instelling of overlijden. Vanuit de literatuur wordt 
deze “reis” beschreven vanuit de JD’er, waarbij gekeken wordt naar de behoeften vanuit de JD’er. De 
kanttekening die binnen deze thesis wordt gemaakt, is of het de weg van de JD’er zelf betreft of dat 
de zorgprofessional deze weg, al van tevoren, invult. Van de Gier (2015) geeft aan dat er vanuit de 
literatuur nadruk wordt gelegd op hoe een “patient journey” moet worden ingevuld, volgens hem is 
het de zorgprofessional die de “patient journey” invult en niet de cliënt zelf. 
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2.2 Leefdomeinen  
Zodra de diagnose wordt gesteld, verandert het leven van de cliënt. Tijdens het proces van ziekte 
gaat de gezondheid achteruit en dat leidt uiteindelijk tot opname of overlijden. De achteruitgang 
vindt voor de cliënt plaats op verschillende aspecten, bijvoorbeeld het lichamelijke aspect maar ook 
het sociale aspect. Dit wordt in de literatuur ook wel beschreven als “leefdomeinen”.  
 
Diverse auteurs hebben zich gebogen over dit begrip en geven er hun eigen invulling aan. Er zijn in de 
literatuur verschillende leefdomeinen benoemd, welke elkaar overlappen. De leefdomeinen bepalen, 
volgens deze auteurs, in veel gevallen de zelfredzaamheid of kwaliteit van leven van de cliënt.  
 

2.2.1 Vanuit verschillende perspectieven  
Fassaert et al. (2013) verbinden 
leefdomeinen aan de 
Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM). De 
ZRM hanteert 11 leefdomeinen, 
waarbij zij domeinen 12-19 
verwijderd hebben omdat deze niet 
van toepassing waren of overlap 
boden (figuur 1) (Fassaert et al. 
2013). Bij volwassenen is er sprake 
van zelfredzaamheid als aan deze 
11 leefdomeinen is voldaan. 
Zelfredzaamheid is het vermogen 
dat mensen hebben om voor 
zichzelf te kunnen zorgen met zo 
min mogelijk hulp en ondersteuning.                         Figuur 1.1 Leefdomeinen volgens Fassaert et al. (2013) 
 
Netuveli & Blane (2008) maken in hun onderzoek, naar kwaliteit van leven bij ouderen, onderscheid 
tussen de leefdomeinen fysieke gezondheid, psychologische gezondheid en sociale gezondheid 
(Netuveli & Blane 2008). Farquhar (1995) beschrijft net als Netuveli & Blane (2008) kwaliteit van 
leven aan de hand van de leefdomeinen en maakt onderscheid tussen gezondheid en functionele 
status, sociaal economische status, tevredenheid met het leven en zelfwaardering (Farquhar 1995). 
In feite verschillen de leefdomeinen niet veel van elkaar, alleen wordt er een andere naam aan de 
domeinen gegeven. Fassaert et al. (2013) maakt onderscheid tussen 11 kleine leefdomeinen. 
Netuveli & Blance (2008) en Faquhar (1995) maken onderscheid tussen drie of vier grotere 
leefdomeinen.  
 

2.2.2 De leefdomeinen van Actiz 
De ouderenzorg in Nederland maakt gebruik van de leefdomeinen vanuit de zorgmethodiek van Actiz 
(Actiz et al. 2007). Deze sluiten het best aan op de leefdomeinen volgens Netuveli & Blane (Netuveli 
& Blane 2008). Actiz maakt gebruik van de leefdomeinen mentaal welbevinden, woon- en 
leefomstandigheden, lichamelijk welbevinden en gezondheid en participatie. Op basis van deze 
indeling wordt door de zorg een zorgplan opgesteld dat op de normen voor verantwoorde zorg is 
gebaseerd (Actiz, et al., 2007).  
 
Gedragsverandering is een veel voorkomend symptoom bij dementie en valt onder mentaal 
welbevinden. Dit domein bevat onder andere de stemming, agressie, angst en agitatie bij de cliënt. 
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Zo kan er sprake zijn van (seksueel) ontremd gedrag (Janssens & Vugt 2014). Daarnaast hebben jonge 
mensen over het algemeen meer ziektebesef dan ouderen, waarbij ze wel de neiging hebben zichzelf 
beter in te schatten dan ze daadwerkelijk zijn (Moll van Charante 2012; van Vliet 2010). Vanuit de 
woon- en leefomstandigheden wordt er gekeken naar de sociaal maatschappelijke positie die de 
cliënt heeft. Het gaat daarbij om zijn netwerk en eventuele relaties. Bij JD speelt dit een grote rol, 
omdat er nog (betrokken) partners, ouders en (jonge) kinderen zijn (Janssens & Vugt 2014). 
Lichamelijk welbevinden en gezondheid richten zich op het fysiek functioneren van de cliënt. Fysiek is 
er een groot verschil tussen ouderen en jongeren met dementie. Op het moment dat er dementie 
optreedt bij een jong persoon, vertoont deze persoon nog niet de fysieke gebreken die een oudere 
wel heeft. Men neemt nog actief deel aan het (sociale) leven. Daarom is er bij JD een grote behoefte 
aan beweging en activiteiten (Janssens & Vugt 2014). De mate hiervan is echter wel afhankelijk van 
de diagnose. Bij de diagnose Lewy Body neemt het lichamelijk welbevinden sneller af, omdat dit een 
Parkinsonisme is, gepaard gaande met lichamelijk aftakeling. Onder het leefdomein participatie 
vallen arbeid, overige (dagelijkse) bezigheden en sociale contacten. Met name arbeid speelt een 
belangrijke rol bij JD. Voorheen was de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar, wat inhoudt dat de JD’er 
nog midden in een arbeidsproces zit. Door de ziekte ontstaan problemen op de werkvloer, waardoor 
werken niet altijd meer mogelijk is. Tevens ontstaan er problemen met betrekking tot autorijden en 
de daginvulling, wat leidt tot verlies van zelfredzaamheid en eigenwaarde.  
 

Figuur 1.2 Leefdomein volgens KCJD (2018) 

Voor de doelgroep JD is er in 2018 vanuit het 
KCJD een consensus zorgtraject geschreven 
door samenwerkende zorgaanbieders. Hierin 
is gekozen voor één leefdomein dat alles 
beslaat wat in het gewone leven plaatsvindt: 
werk, kinderen, financiële- en juridische 
bijstand, activiteiten (figuur 2). De keuze  
voor één leefdomein is gebaseerd op 
ervaring en is niet wetenschappelijk 
onderbouwd. Het KCJD zet dit leefdomein af 
tegen het zorgdomein. Van het zorgdomein 
is sprake zodra de JD’er in aanraking komt 
met vragen op het gebied van zorg. Volgens 
het KCJD spelen er bij JD vooral in de 
beginfase vragen met betrekking tot werk, 
inkomen en opvoeding van de kinderen; het leefdomein (KCJD & DvE 2018). 
        

Binnen deze thesis wordt uitgegaan van de leefdomeinen van Actiz. Het is geen breed scala aan 
leefdomeinen, zoals bij Fassaert et al., maar onderscheidt wel ‘participatie’ als apart leefdomein. Dit 
is van groot belang bij JD, gezien daar veel behoeften liggen. Tevens zijn de leefdomeinen van Actiz 
wetenschappelijk onderbouwd, terwijl het leefdomein van KCJD gebaseerd is op ervaring. Wat 
interessant is in het figuur van het KCJD, is het centraal stellen van de triade JD’er, mantelzorger en 
casemanager. Samen met de JD’er en mantelzorger speelt de casemanager een prominente rol bij 
het inspelen op behoeften in de leefdomeinen. Bij Actiz geldt een algemeen beleid voor alle 
zorgprofessionals en wordt er geen specifieke nadruk gelegd op de rol van de casemanager.  
 

2.2.3 Behoeften 
Binnen deze verschillende leefdomeinen kent ieder mens behoeften. Behoeften worden binnen de 
literatuur omschreven als iets dat men nodig heeft, iets waar men naar verlangt. Het vervullen 
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hiervan wordt gezien als een noodzaak (Ensie 2015). Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen 
primaire en secundaire behoeften, objectieve en subjectieve behoeften en latente behoeften.  
 

2.2.3.1 Primaire en secundaire behoeften   Figuur 1.3 Piramide van Maslow (1954) 

Een manier om naar primaire en secundaire 
behoeften te kijken is door middel van de piramide 
van Maslow (1954). Maslow (figuur 3) baseert dit 
op zijn motivatie-theorie. Volgens Maslow start 
iedereen onderaan de piramide om dan steeds 
verder omhoog te gaan in behoeften. Pas als er een 
behoefte is vervuld, kun je naar de volgende 
behoefte.  
 
De primaire behoeften zijn de behoeften die aan de 
basis staan, de behoefte aan een plek om te slapen en voldoende eten en drinken. De behoeften om 
het leven aangenamer te maken zijn de secundaire behoeften. Zo geeft Maslow aan dat de tweede 
behoefte, de behoefte van veiligheid en zekerheid is. Hierbij kan gedacht worden aan het hebben van 
een baan. De derde behoefte is het sociale contact dat men heeft met anderen. Het is een behoefte 
om deel uit te maken van de maatschappij. Het gezin, de familie en de vriendenkring zijn betrokken 
bij de behoefte aan sociaal contact. De vierde behoefte is zelfwaardering; het gevoel dat we er toe 
doen en dat we ons gewaardeerd voelen. De vijfde behoefte is de behoefte aan zelfontplooiing, 
waarbij het streven is om eigen vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen (Maslow 1954).  
 

2.2.3.2 Objectieve en subjectieve behoeften 
Objectieve behoeften worden vanuit de theorie omschreven als de behoeften die kunnen worden 
gemeten aan de hand van een meetinstrument of de behoeften die worden geobjectiveerd door 
anderen. Subjectieve behoeften zijn de behoeften die mensen zelf uiten en de gevoelens die er bij 
spelen. Dit kan niet door een ander ervaren of gevoeld worden en ook niet of moeilijk gemeten 
worden (van der Roest et al. 2007).  
 

2.2.3.3 Latente behoeften 
Latente behoeften kenmerken zich als behoeften die nog onbewust zijn voor de cliënt. De behoefte 
bestaat, maar is voor de cliënt zelf (nog) niet bekend (Ensie 2015). Binnen de marketing wordt hier 
geregeld op ingespeeld. De consument is niet op zoek naar een product, maar het wordt op een 
manier aangeprezen dat men de behoefte krijgt om het product te hebben (van der Kooi 2016). 
Doordat de casemanager ervaring heeft met andere cliënten, kan de casemanager dit gebruiken bij 
nieuwe cliënten en kan hierdoor inspelen op behoeften waarvan de cliënt zich nog niet bewust is.  
Tijdens de “patient journey” van de JD’er en mantelzorger worden verschillende leefdomeinen 
gepasseerd. Binnen elk leefdomein spelen zich verschillende behoeften af. De zorgprofessional speelt 
in op de behoeften die de cliënt heeft. Hierbij is het de vraag of de zorgprofessional inspeelt op de 
objectieve of geobjectiveerde behoeften van cliënt en mantelzorger of dat de professional ook 
inspeelt op subjectieve en latente behoeften (van der Kooi 2016).  
 

2.3 Waardegedreven zorg 
Gedurende de “patient journey” heeft de cliënt verschillende behoeften vanuit de vier eerder 
benoemde leefdomeinen. Voor de cliënt is het uiteindelijk van belang: kwaliteit van leven. Wat 
kwaliteit van leven inhoudt, is voor elke cliënt verschillend. Een middel om naar kwaliteit van leven te 
kijken is door inzet van waardegedreven zorg (Value Based Healthcare). 
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2.3.1 Waardegedreven zorg vanuit de literatuur 
Porter (2006) is een van de grondleggers van waardegedreven zorg. Volgens Porter heeft de zorg als 
doel om zoveel mogelijk waarde te creëren voor de cliënt of de waarde te verbeteren. Hij definieërt 
waardegedreven zorg als ‘de zorguitkomsten per gespendeerde dollar’. Hierbij gaat het om de totale 
kosten van de zorgketen rondom de cliënt. Maar niet alleen de reductie van de kosten of een betere 
toegang tot de zorg is de doelstelling. Het voornaamste doel is het verhogen van de waarde voor de 
cliënt (Porter 2006). Een waarde geeft daarbij iets aan dat wenselijk is voor de cliënt. Dit is vaak 
collectief, de maatschappij heeft vaak dezelfde waarden. Maar ieder individu kan waarde weer op 
zijn eigen manier beleven of hier invulling aan geven (Ensie 2015).  
 
Figuur 1.4 Waardegedreven zorg  
(Fitzsimmons et al. 2013) 

Door te kijken naar de waarde die inzet van 
zorgprofessionals voor de cliënt oplevert, wordt er een 
afweging gemaakt tussen de ontvangen kwaliteiten 
(klinische uitkomsten, functionele uitkomsten en 
cliëntervaringen) en wat het heeft gekost om daar te 
komen (figuur 4). Het is bekend dat kwaliteit kosten 
met zich meebrengt. Zowel voor de cliënt en de 
zorgorganisatie, als voor de overheid. Deze kosten 
worden binnen deze thesis buiten beschouwing 
gelaten, omdat hier de sociaal-maatschappelijke 
problematiek bij JD het uitgangspunt is (Fitzsimmons et 
al. 2013). In deze thesis wordt gekeken op welke wijze 
er waarde en daarmee kwaliteit van zorg wordt 
gecreëerd voor de cliënt. 

 

2.3.2 Waardegedreven zorg vanuit zorgverzekeraars 
Vanuit de waardegedreven zorg is het belangrijk dat er wordt ingespeeld op het vergroten van de 
waarde voor de cliënt. Op het moment dat er gedurende de “patient journey” door zorgprofessionals 
wordt ingespeeld op deze waarde, neemt kwaliteit van leven voor de cliënt en mantelzorger toe.  
 
De zorgverzekeraar speelt in op de kwaliteit van zorg. CZ heeft in 2018 een notitie geschreven 
rondom waardegedreven zorg. CZ streeft naar het inkopen van zorg die zoveel mogelijk waarde 
toevoegt voor de verzekerde. De cliënt wordt daarbij centraal gesteld. Het onderzoek van CZ heeft 
geleid tot de bevinding dat de druk op mantelzorgers toeneemt, dat er sprake is van 
gefragmenteerde en reactieve zorg, dat het aanbod niet aansluit bij de behoefte en dat er 
onvoldoende kennis van dementie is (CZ 2018). De Dementiemonitor Mantelzorg, van Alzheimer 
Nederland, die elke twee jaar wordt afgenomen, heeft in 2016 ook aangetoond dat de belasting bij 
mantelzorgers toeneemt. In deze monitor blijkt dat 54% van de mantelzorgers zich tamelijk belast tot 
overbelast voelt, waarbij één op de zes mantelzorgers zich zeer zwaar belast of overbelast voelt. De 
groep met mantelzorgers die zich niet of nauwelijks belast voelt is afgenomen ten opzichte van 2014. 
Mantelzorgers geven daarbij aan dat casemanagement, persoonlijke verzorging en verpleging, hulp 
bij het huishouden én activiteiten voor degene met dementie, het meest noodzakelijk is om te 
zorgen dat degene met dementie thuis kan blijven wonen en de druk op de mantelzorgers verlaagd 
wordt (Jansen et al. 2016). 
 
Zilveren Kruis speelt ook in op de waardegedreven zorg. In 2011 startte Zilveren Kruis met het 
programma Kwaliteit van Zorg, om de zorg te kunnen inkopen op toegevoegde waarde voor de 
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verzekerden. Kwaliteit van leven van de persoon met dementie én de mantelzorger en volhoudtijd 
van de mantelzorger kwamen daarbij naar voren als belangrijke indicatoren om zorg op in te zetten 
(Huijsman et al. 2015; Van den Hurk et al., 2015).  
 

2.4 Kwaliteit van leven en aanverwante begrippen  
Kwaliteit van leven, welzijn en welbevinden lopen geregeld door elkaar heen, zowel binnen de 
wetenschappelijke literatuur als in de zorgpraktijk. Het zijn voornamelijk subjectieve begrippen, 
waarbij het waardeoordeel bij de cliënt en mantelzorger ligt. Door het afnemen van kwaliteit van 
leven, neemt ook het welzijn en welbevinden van de cliënt en mantelzorger af.  
 
Netuveli & Blane (2008) omschrijven kwaliteit van leven als het hoogste niveau van de totale 
gezondheidsuitkomsten. Kwaliteit van leven is een subjectief oordeel dat iemand over zijn eigen 
leven heeft op fysiek, psychisch en sociaal vlak (Ensie 2015). Dit is een breed begrip waaronder 
verschillende waarderingen vallen die mensen geven aan hun leven, gebeurtenissen die ze 
meemaken, omstandigheden waarin ze leven, hun lichaam en hun geest (Camfield & Skevington 
2008).  
 
De begrippen kwaliteit van leven en welzijn vullen elkaar aan (Camfield & Skevington 2008). In de 
literatuur is geen eenduidige mening te vinden over de sterkte van de samenhang tussen kwaliteit 
van leven en welzijn. Sommige auteurs geven aan dat welzijn steeds meer overeen komt met 
kwaliteit van leven (Camfield & Skevington 2008), anderen stellen dat welzijn en kwaliteit van leven 
steeds vaker uit elkaar gehaald worden (Borglin et al. 2005).  
 
Hortulanus et al. (1997) omschrijven welzijn als het gelukkig en tevreden zijn van de cliënt. Dit is een 
breed begrip. Er wordt uitgegaan van een holistisch denken omtrent welzijn, waarbij alle 
leefdomeinen meegenomen worden. Niet alleen de cliënt heeft te maken met de ziekte, maar de 
omgeving (partner, ouders, kinderen) ook.  
 
Welbevinden staat, net als welzijn, voor de mate waarin iemand zich lichamelijk, geestelijk en sociaal 
goed voelt (Ensie 2015). Welbevinden richt zich hoofdzakelijk op het individu, maar binnen de 
literatuur wordt er zowel bij welbevinden als bij welzijn gevarieerd over gesproken. Het gaat dan wel 
over het individu, dan wel over een groepsgevoel. Het gevoel van welbevinden kan effect hebben op 
het dagelijks leven. Wat aansluit bij de visie van Nieboer & Lindenberg (2002) om het welbevinden 
(overall well-being) hoog te houden. Dit laten zij zien aan de hand van de Social Production Function 
Theory.  
 

2.4.1 Social Production Function Theory  
In deze theorie wordt gesteld dat ieder mens streeft naar een fysiek en sociaal welbevinden. Door 
middel van activiteiten, middelen en inzet van zorg kan er ingespeeld worden op de aspecten 
comfort, stimulatie, affectie, gedragsconfirmatie en status (figuur 5). Deze aspecten in het geheel 
zorgen voor welbevinden. Op het moment dat een van deze aspecten afneemt, kunnen de andere 
aspecten aanvullen en ondersteunen. Hierdoor blijft er in het grote geheel toch sprake van 
welbevinden. Belangrijk is dat de verschillende aspecten met elkaar in evenwicht zijn. Op het 
moment dat status wegvalt door bijvoorbeeld werk, kan status door middel van substitutie vergroot 
worden door bijvoorbeeld een relatie (Nieboer & Lindenberg 2002). 
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Figuur 1.5 SPF Theory (Nieboer & Lindenberg 2002)        
Indien cliënten activiteiten kunnen blijven 
ondernemen die voor hen belangrijk zijn, leiden de 
beperkingen minder tot een lager niveau van 
welbevinden (Nieboer 2013). Denk aan een 
fietsliefhebber die ondanks ziekte kan blijven fietsen, 
eventueel met aanpassingen. Als de zorg onvoldoende 
wordt afgestemd op sociale, fysieke en cognitieve 
problemen van de cliënt, kan dit leiden tot 
functieverlies en een slechtere kwaliteit van leven 
(Moyle et al. 2008).  
 

Kwaliteit van leven is in deze thesis de basis van waaruit er naar de leefdomeinen, behoeften en 
waardegedreven zorg wordt gekeken. Welbevinden en welzijn zijn daarin onderdelen die worden 
meegenomen.  
 

2.5 Netwerkzorg en aanverwante begrippen 
Nu bekend is hoe de “patient journey” eruit ziet, welke leefdomeinen en behoeften daarbij van 
belang zijn en er kan worden ingespeeld op kwaliteit van leven, is de vraag hoe de zorgprofessional 
hierop kan inspelen vanuit de aanbodzijde.  
 
Gedurende de “patient journey” komt de cliënt met verschillende hulpverleners in aanraking. Na 
diagnosestelling komt de cliënt in aanraking met een zorgprofessional (bijvoorbeeld huisarts), die de 
zorgvraag doorzet naar een andere zorgprofessional in de keten (bijvoorbeeld casemanager) 
(Alzheimer Nederland en Vilans 2013). Het opvolgen van deze zorg wordt in de literatuur 
omschreven als ketenzorg. Theorieën rondom ketens worden al geruime tijd gebruikt in andere 
industrieën. Een voorbeeld hiervan is de Ford auto, die in de fabriek door middel van losse 
onderdelen aan elkaar wordt gezet om uiteindelijk bij de dealer als geheel te worden verkocht.  
 
De ketenzorg is ontstaan vanuit de drang naar kwaliteitsverbetering met betrekking tot zorg en 
betere afstemming tussen zorgprofessionals, maar anderzijds ook vanuit het standpunt om kosten 
rondom zorg te reduceren (Rosendal et al. 2009). Ketenzorg wordt omschreven als opeenvolgende 
processen die nodig zijn voor de levering van een gezondheidsproduct. Ketenzorg omvat een vorm 
van integrale zorg die, gericht op de behoefte van de cliënt, wordt verleend op basis van afspraken 
over samenwerking, afstemming en regie tussen alle zorgverleners, gedurende het hele traject van 
preventie, diagnose, behandeling en (na)zorg. Hierbij is er sprake van een gemeenschappelijk 
gedragen verantwoordelijkheid met expliciete deelverantwoordelijkheden (Salomé & in ’t Veen 
2009; Rosendal 2006). Zoals Rosendal et al. (2009) het omschrijft: “Het geheel is meer dan de som 
der delen”.  
 
Binnen de dementieketen is er geen sprake van een vooropgesteld opeenvolgend proces langs 
verschillende hulpverleners, het gaat bij dementie om netwerkzorg. Dementie betreft een complexe 
ziekte, die niet volgens een vast patroon verloopt (Alzheimer Nederland & Vilans 2013). Niemand is 
hoofdbehandelaar en zorgprofessionals werken vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Hierdoor is 
het eerder een diffuus netwerk of kluwen (Donkers et al. 2008), wat bestaat uit verschillende actoren 
(hulpverleners) die met de cliënt werken en slechts een deel van de vraag op zich nemen (Donkers et 
al. 2008).  
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Tijdens de gehele “patient journey” zijn de werkzaamheden van hulpverleners gericht op zowel de 
mensen met dementie als diens mantelzorgers. Ze creëren een integraal, kwalitatief passend aanbod 
van zorg- en welzijnsdiensten. Het is van belang dat er systeemgericht wordt gewerkt en er 
multidisciplinaire afstemming plaatsvindt. Het doel van de behandeling, begeleiding en steun van 
degene met dementie en diens mantelzorger is het behoud of de verbetering van kwaliteit van leven, 
voor beide partijen (Alzheimer Nederland & Vilans 2013).  
 
Rosendal et al. (2009) beschrijven het verschil tussen netwerkzorg en ketenzorg binnen de 
organisatie van samenwerking, waarbij zij aangeven dat bij netwerkzorg de cliënt zelf centraal wordt 
gesteld en niet de aandoening. Het netwerk bestaat uit alle betrokken hulpverleners, ook wel een 
verzameling van drie of meer organisaties genoemd (Bomhoff et al. 2016; Provan et al. 2007). De 
literatuur omschrijft het als een stabiel proces tussen verschillende actoren die onderling afhankelijk 
van elkaar zijn (Minkman et al. 2009). Nieuwenhuijzen-Kruseman et al. (2006) zetten zich in voor een 
cliëntgericht zorgnetwerk, waarbij de cliënt centraal wordt gesteld en de zorg op samenhangende 
wijze wordt behandeld. Hierbij wordt de voorkeur gelegd bij één coördinerend persoon. 
 
Bij dementie wisselen de verschillende hulpverleners elkaar af binnen de “patient journey”, waarbij 
er binnen de verschillende leefdomeinen op verschillende behoeften wordt aangesloten. Binnen 
deze netwerkzorg is het van belang dat iedereen zo goed als mogelijk met elkaar samenwerkt, zodat 
de beste zorg en ondersteuning geboden kan worden. Doordat er tijdens de “patient journey” een 
diffuus netwerk is, met verschillende actoren tijdens een langdurend traject, is het van belang dat er 
iemand is die de zorg coördineert (Donkers et al. 2008). Deze rol kan worden ingevuld door een 
casemanager.  
 

2.6 Casemanagement 
Binnen de dementieketen is er behoefte aan netwerkzorg en coördinatie. Vanuit de zorgstandaard 
dementie wordt deze rol neergelegd bij de casemanager (Alzheimer Nederland & Vilans 2013). 
Casemanagement wordt gezien als ‘het systematisch aanbieden van gecoördineerde behandeling, 
zorg en ondersteuning door een vaste professional, die deel uitmaakt van een lokaal 
samenwerkingsverband gericht op thuiswonende mensen  met dementie en hun naasten, gedurende 
het hele traject van “niet-pluis” of de diagnose tot aan opname (in een woonvorm voor mensen met 
dementie) of overlijden’ (Alzheimer Nederland & Vilans 2013; Meerveld et al. 2004). Van belang bij 
casemanagement is de onafhankelijkheid en de persoonsgerichte zorg, passend bij netwerkzorg 
(Rosendal et al. 2009).  
 
Vanuit wetenschappelijke literatuur is er weinig onderbouwd over het effect op kwaliteit van leven 
en het reduceren van de zorgkosten door middel van een casemanager. Wel blijkt uit interviews met 
cliënten en mantelzorgers dat zij over het algemeen tevreden zijn met de zorg vanuit de 
casemanager (Rosendal et al. 2009). Een enkele onderbouwing wordt gevonden in de COMPAS-
studie, waarbij is aangetoond dat casemanagement zorgt voor  (kosten)effectiviteit. Er blijkt een 
hogere kwaliteit van leven en tevredenheid bij cliënt en diens mantelzorger te zijn, daarnaast duurt 
het langer tot verpleeghuisopname en zijn er minder crisisopnamen wat uiteindelijk tot lagere 
zorgkosten leidt (van Hout et al. 2014). 
 
De casemanager heeft als taak de regie op drie gebieden in de gaten te houden. Hij moet allereerst 
de inzet van verschillende formele en informele zorg coördineren, daarnaast moet er worden 
afgestemd met de medisch eindverantwoordelijke (bijvoorbeeld huisarts of neuroloog) en als derde 
moet de casemanager zelf hulp aanbieden. De casemanager bewaakt voortdurend het evenwicht 
tussen draagkracht en draaglast van de cliënt en mantelzorger (Alzheimer Nederland & Vilans 2013). 
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Het betreft een zelfstandige en onafhankelijke functie. Postma et al. (2015) benoemen dit werk van 
de casemanager “articulation work”, waarbij alle taken van de casemanager zijn geïntegreerd en 
worden gecoördineerd door de casemanager zelf. De casemanager is zelf verantwoordelijk voor de 
organisatie, controle en verantwoording van zijn werk (Freidson 2001).  
 
Huijsman (2017) maakt onderscheid tussen een generalistische casemanager en een specialistische 
casemanager. Daarbij wordt uitgegaan van vier modellen (figuur 6). In het eerste model (all the way) 
is er één vast persoon betrokken tijdens het ziekteproces, hierdoor is er continuïteit vanuit één 
persoon. Bijvoorbeeld een casemanager dementie, wijkverpleegkundige of ouderenadviseur. Bij het 
tweede model (stapelmodel) is de zorg complexer. Er is een generalist bij de basis betrokken, 
bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige.   
Deze schakelt specialistische ondersteuning in van 
bijvoorbeeld een casemanager dementie. Deze 
casemanager neemt daarbij niet de taken van de 
generalist over, maar komt erbij. In het derde model 
(overdrachtsmodel), vervangt de casemanager de 
generalist. Dit kan ontstaan als de zorg te complex 
wordt en teveel gezichten te verwarrend is voor de 
cliënt. Bij het laatste model (triagemodel) start de 
specialist, de casemanager, in de beginfase van de 
ziekte. Hij inventariseert de ziekte en draagt de case, 
zodra deze inzichtelijker is, over aan een generalist.  

Figuur 1.6 Modellen van casemanagement  
tijdens ziekteproces (Huijsman 2017) 

 
In het consensus zorgtraject JD (KCJD 2018) is ook geschreven over de rol van de casemanager. 
Vanuit de ervaringen van de betrokken zorgorganisaties is het voor de doelgroep JD van belang dat 
de casemanager de betrokkenen begeleidt gedurende de “patient journey”. De casemanager betrekt 
daarbij het leefdomein, waar ook alle betrokkenen onder vallen. Naarmate de JD’er verder in het 
ziekteproces raakt, veranderen de accenten van zorg. Het leefdomein raakt meer op de achtergrond 
en er is meer behoefte aan zorg, vanuit het zorgdomein (figuur 7).   
 

Figuur 1.7 Betrokkenheid casemanager gedurende “patient 
journey” (KCJD 2018) 

 
 
 
 
 
 

 
Daarnaast wordt er vanuit het KCJD (2018) aangegeven dat het gaat om een JD-gespecialiseerde 
casemanager, die naast een relevante hbo-opleiding de aanvullende opleiding ‘casemanager 
dementie op jonge leeftijd’ heeft gevolgd. Er is sprake van samenwerking binnen de keten dementie 
op jonge leeftijd met de Alzheimercentra. Hierbij zijn er expliciete samenwerkingsafspraken gemaakt 
over de toeleiding van jonge mensen met dementie en hun naasten na diagnose, naar 
gespecialiseerde zorg. De JD-gespecialiseerde casemanager is degene die, samen met de JD’er en 
mantelzorger, de regie voert over het gehele zorgtraject voor de betrokkenen vanaf diagnose tot zes 
weken na de opname. 
 



 
 

19       
                                                             

 

De competenties die de casemanager nodig heeft zijn landelijk opgesteld door de beroepsvereniging 
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) (2017). In de basis zijn deze competenties 
gelijk aan die van een verpleegkundige. Daarnaast beschikt de casemanager dementie over zeven 
competentiegebieden: zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, reflectieve ‘evidence 
based practice’ professional, gezondheidsbevorderaar, organisator en professional en 
kwaliteitsbevorderaar. Bij elk van deze rollen horen specifieke kennis, vaardigheden en attitude 
(V&VN 2017). Peeters et al. (2012) beschrijven de algemene competenties voor de casemanager als 
‘goede contactuele eigenschappen om met alle verschillende betrokkenen om te kunnen gaan, 
kunnen reflecteren op het eigen gedrag, analytische vermogens om complexe situaties te ontrafelen, 
specialistische kennis over dementie en mantelzorg, en een proactieve, zelfstandige werkstijl om 
crisissituaties en overbelasting van de mantelzorg te voorkomen’ (Peeters et al. 2012). 
 
Binnen deze thesis wordt een onderscheid gemaakt tussen een JD-gespecialiseerde casemanager, die 
alleen betrokkenheid heeft met en specifieke kennis heeft over de doelgroep JD, en een algemeen 
casemanager, die hoofdzakelijk met ouderen werkt maar een enkele JD’er in zijn caseload heeft.  

 

2.7 Conceptueel model 
Het theoretisch kader wordt samengevat in onderstaand conceptueel model en wordt gebruikt als 
leidraad in deze thesis. 

Figuur 1.8 
Conceptueel 
model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De “patient journey” is een tijdspad dat het proces van de JD’er en diens mantelzorger beschrijft. De 
“patient journey” start op het moment van diagnose en eindigt bij opname of overlijden. In de 
“patient journey” staat de triade JD’er, mantelzorger en casemanager centraal. In de triade kunnen 
verschillende behoeften ontstaan en weer afnemen. Deze behoeften zijn afkomstig uit de vier 
verschillende leefdomeinen. Gedurende de tijd zijn deze variërend relevant voor de JD’er, 
mantelzorger én casemanager. De casemanager neemt een prominente plek in, zodat kwaliteit van 
leven kan worden vergroot en het waardegedreven zorg oplevert.   
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3. Methoden 
Om te onderzoeken wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen een JD-gespecialiseerde 
casemanager en een algemeen casemanager, is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek. Het 
design van deze studie is een exploratief multiple case onderzoek bij verschillende organisaties 
rondom de triade JD’er, mantelzorger en casemanager. De informatie is verzameld vanuit interviews, 
observaties en beleidsdocumenten. Deze drie verschillende methoden (datatriangulatie) hebben 
geleid tot een vergroting van de betrouwbaarheid en validiteit (Mortelmans 2013).  
 

3.1 Literatuurstudie 
Door middel van literatuurstudie is er gekeken naar welke kennis er al omtrent JD bestaat, wat er 
bekend is over leefdomeinen en hoe zorg bij JD kan worden ingezet door onder andere een 
casemanager. Deze informatie is opgenomen in het Theoretisch Kader. Daarbij is er onder andere 
gezocht binnen de bibliotheek op de Erasmus Universiteit Rotterdam, Google Scholar en Pubmed. De 
zoektermen; “jong dementerend”, “Young Onset Dementia”, “leefdomeinen”, “value based 
healthcare” en “casemanagement” waren veelgebruikte termen. Door middel van de 
sneeuwbalmethode is er vervolgliteratuur naar boven gekomen (Mortelmans 2013).  
 

3.2 Onderzoek setting 
Om antwoord te geven op de vraag wat volgens betrokkenen de overeenkomsten en verschillen zijn 
tussen een JD-gespecialiseerde casemanager en een algemeen casemanager, is er een vergelijking 
gemaakt tussen drie regio’s. Zuidwest-Nederland is hierbij gekozen als uitgangspunt, omdat daar de 
vraag vanuit DvE is neergelegd bij KCJD omtrent consensus in zorgtraject. Het gaat hier om de 
organisaties: Laurens (Rotterdam), Groenhuysen (Roosendaal) en de Zeeuwse Zorgschakels 
(Zeeland). Bij Laurens en Groenhuysen werken JD-gespecialiseerde casemanagers en algemeen 
casemanagers. Binnen Zeeland wordt er (nog) geen gebruik gemaakt van JD-gespecialiseerde 
casemanagers en wordt er vanuit één aanmeldpunt (Zeeuwse Zorgschakels) een algemeen 
casemanager in gezet. Deze verschillende organisaties zijn naast elkaar gezet en met elkaar 
vergeleken, om te onderzoeken wat het verschil is tussen de verschillende casemanagers op gebied 
van competenties en leefdomeinen.  
 

3.3 De triade van cliënt, mantelzorger en casemanager 
Telkens is de triade tussen JD’er, diens mantelzorger en casemanager onderzocht, waarbij het type 
casemanagement kan variëren tussen algemeen of JD-gespecialiseerd. Elke respondent is vanwege 
de privacy geanonimiseerd (Tabel 1). 
 
Tabel 3.1 De onderzoekspopulatie: triades per organisatie 

Triades Laurens 
(Rotterdam) 

Groenhuysen 
(Roosendaal) 

Zeeuwse Zorgschakels 
(Zeeland) 

Algemeen 
casemanagement 

1 cliënt (AJD1) 
1 mantelzorger (AMZ1) 
1 casemanager (ACM1) 

1 cliënt (AJD2) 
1 mantelzorger (AMZ2) 
1 casemanager (ACM2) 

1 cliënt (AJD3) 
1 mantelzorger (AMZ3) 
1 casemanager (ACM3) 

JD-gespecialiseerd 
casemanagement 

1 cliënt (SJD1) 
1 mantelzorger (SMZ1) 
1 casemanager 
(SCM1) 

1 cliënt (SJD2) 
1 mantelzorger (SMZ2) 
1 casemanager 
(SCM2) 

n.v.t. 
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Alle casemanagers dementie hebben een hbo-opleiding, met een hbo+ casemanagement. De JD-
gespecialiseerde casemanager heeft daarnaast affiniteit en kennis over JD. Naast JD begeleidt zij 
geen andere doelgroep. De algemeen casemanager werkt over het algemeen met de doelgroep 
ouderen met dementie en heeft geen specialisatie in JD. Wel heeft zij een JD’er in haar caseload 
(KCJD 2015). De JD-gespecialiseerde casemanagers waren de enige in die regio werkzaam, om die 
reden is er voor hen gekozen. Aan de JD-gespecialiseerde casemanager is er gevraagd naar een 
casemanager die JD begeleidt, maar niet JD-gespecialiseerd is. Deze casemanagers zijn at random 
gekozen.  
 
Bij de werving van JD’ers is het lastig iemand te interviewen in een vergevorderde fase van dementie.  
Daarom is ervoor gekozen om JD’ers te interviewen bij wie de diagnose recent is vastgesteld en die 
nog redelijkerwijs kunnen aangeven wat ze ervaren en vinden. Daarnaast is de mantelzorger 
geïnterviewd, omdat de JD’er soms moeite heeft goed te verwoorden wat zijn ervaring met de 
casemanager is.   
 
Naast de casemanagers, JD’ers en mantelzorgers is er ook gekozen om de projectleider vanuit DvE (P) 
te interviewen. Hij stuurt een projectgroep aan vanuit KCJD over consensus in zorg rondom JD, 
waarbij hij een overkoepelend beeld heeft van wat er speelt rondom JD, casemanagement en 
recente ontwikkelingen op dat gebied.  
 

3.4 Interviewmethoden 
Voor de interviews is gebruik gemaakt van een semigestructureerde lijst met vragen (bijlage 1). Deze 
lijst is tot stand gekomen aan de hand van het Conceptueel Kader. Gedurende de interviews zijn er 
topics toegevoegd, omdat dit onderwerpen waren die tijdens elk interview terugkwamen. Zo kwam 
“caseload” in de eerste drie interviews uitdrukkelijk naar voren, waardoor dit bij de volgende 
interviews is meegenomen als vast onderwerp. Voor het interview met de projectleider DvE is er een 
aparte lijst met topics opgesteld, omdat dit interview meer gericht was op het onderzoek vanuit het 
KCJD over consensus zorgtraject rondom JD (Bijlage 2).  
 
De semigestructureerde lijst gaf een leidraad in elk interview, maar er was ook ruimte om door te 
gaan op antwoorden van de respondent. De interviews zijn face-to-face afgenomen (Mortelmans 
2013). De interviews met de JD-gespecialiseerde casemanager en de JD’er vonden plaats op de 
dagbehandeling JD, waar de JD-gespecialiseerde casemanager een eigen kantoorruimte heeft. 
Hierdoor werd er inzicht verkregen in de positie die de JD-gespecialiseerde casemanager op de 
dagbehandeling heeft. De interviews met de algemeen casemanagers vonden plaats in hun eigen 
kantoor, dat niet aangesloten was bij een dagbehandeling. De interviews met de mantelzorgers 
vonden bij hen thuis plaats en het interview met de projectleider DvE vond plaats in een restaurant 
in het midden van het land.  
 
Vooraf was het de bedoeling dat alle interviews individueel werden afgenomen. Tijdens een enkel 
interview bleek echter dat er behoefte was om elkaar aan te vullen. Om die reden is er één interview 
met JD’er en mantelzorger gecombineerd en één interview met twee JD-gespecialiseerde 
casemanagers (SCM2) gecombineerd afgenomen.  
 
De interviews zijn opgenomen en getranscribeerd volgens het Verbatim-principe, waarbij alles 
letterlijk is uitgeschreven (Mortelmans 2013).  
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3.5 Analyse 
De transcripten van de interviews zijn eerst globaal doorgelezen, waarbij aantekeningen zijn gemaakt 
bij belangrijke stukken. Enkele uitspraken zijn aangepast naar een goed lopende zin. Vervolgens is er 
gekeken of er veel voorkomende onderwerpen zijn. Middels het programma MAXQDA zijn er labels 
toegevoegd aan belangrijke stukken tekst (open coderen). Voor de uiteindelijke codeboom heeft er 
een collega-student meegekeken en aan de hand daarvan zijn er twee codes toegevoegd.  
 
Nadat de codeboom is vastgesteld, is er via axiaal coderen een relatie gelegd tussen de verschillende 
labels. Deze zijn met elkaar verbonden via selectief coderen (Mortelmans 2013). De concepten 
“patient journey”, “leefdomeinen”, “waardegedreven zorg”, “kwaliteit van leven”, “ketenzorg” en 
“casemanagement” zijn daarbij gekoppeld aan het conceptueel kader, wat uiteindelijk heeft geleid 
tot het hoofdstuk Resultaten. 
 

3.6 Observatie  
Er heeft eenmalig een observatie plaatsgevonden van een gesprek tussen de triade JD’er, 
mantelzorger en JD-gespecialiseerde casemanager. Hierbij is aan de hand van een observatielijst 
(bijlage 3) gekeken naar de interactie binnen de triade en hoe de JD-gespecialiseerde casemanager 
inspeelt op de concepten vanuit het conceptueel kader.  
 

3.7 Beleidsdocumenten 
Voordat de interviews zijn afgenomen, is er eerst ingelezen op de zorginstelling en de visie op JD. 
Hierdoor was er voorafgaand kennis over de organisatie, waardoor ook bekend was wat de 
organisatie belangrijk vindt op het gebied van JD. Belangrijke passages uit deze beleidsdocumenten 
zijn door de onderzoeker vertaald naar het hoofdstuk resultaten. 
  

3.8 Privacy 
Voor alle interviews, observaties en beleidsstukken geldt dat, als het gaat om privacygevoelige 
gegevens, er vooraf toestemming is gevraagd. Bij elk interview heeft de onderzoeker vooraf gevraagd 
of het mocht worden opgenomen en of het mocht worden gebruikt voor het onderzoek. Dit is ook 
opgenomen en alle respondenten hebben hier positief op geantwoord. De casemanagers hebben 
hun transcript teruggekregen per e-mail en hebben allen een akkoord gegeven om het te gebruiken 
voor het onderzoek. Van de JD’ers en de mantelzorgers waren geen e-mailgegevens bekend, maar zij 
hebben vooraf toestemming gegeven om het te gebruiken. De projectleider DvE heeft voorafgaand 
aan het interview aangegeven het niet per e-mail terug te hoeven zien, omdat hij geen uitspraken 
zou doen waar hij later op terug zou willen komen.  
 
Alle documentatie is geanonimiseerd, zodat er geen persoonsgegevens te herleiden zijn. Tevens zijn 
alle interviews door de onderzoeker zelf getranscribeerd, waardoor de persoonlijke informatie niet 
bij externen is beland.  
 

3.9 Validiteit en betrouwbaarheid 
Er is gekozen voor data-triangulatie, waarmee de validiteit van de resultaten vergroot is. Bij validiteit 
gaat het erom in hoeverre de resultaten overeenkomen met de werkelijkheid. Het onderzoek is 
afgenomen bij drie organisaties, waarbij een beperkt aantal respondenten is gebruikt. Hierdoor is 
generaliseerbaarheid niet van toepassing. Doordat gebruik is gemaakt van een “thick desciption”, is 
er geprobeerd zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven, is de thesis op conceptueel niveau 
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overdraagbaar naar vervolgstudies en hierdoor is er sprake van een inferentiële generaliseerbaarheid 
(Mortelmans 2013), dat wil zeggen dat het onderzoek generaliseerbaar is van casus op casus.  

 

Door toepassing van “peer debriefing” door een collega-student, waarbij kritisch is meegekeken naar 
de interviews en resultaten, is er een externe controle ingezet. Tevens zijn de transcripten 
teruggestuurd naar en gecontroleerd door de respondent, waardoor er een “member check” heeft 
plaatsgevonden (Mortelmans 2013).  

 
Bij betrouwbaarheid gaat het om de consistentie en de repliceerbaarheid van de resultaten. Omdat 
de onderzoeker zelf werkzaam is geweest als JD-gespecialiseerde casemanager is er enig risico op 
bias. Om de betrouwbaarheid te verhogen is er gekozen om een logboek (audit trial) bij te houden, 
waarin alle ervaringen en stappen zijn verwerkt. De lezer kan dan het gehele proces volgen en 
begrijpen hoe er tot de resultaten is gekomen (Mortelmans 2013).  
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4. Resultaten  
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd, aan de hand van de data 
die zijn verzameld. Het idee was dat alle vijf de casemanagers, de mantelzorgers én JD’ers 
geïnterviewd zouden worden. Dit is niet gelukt bij de JD’ers van de algemeen casemanagers; één 
JD’er liep vlak voor het interview weg en een andere is er bewust buiten gehouden in verband met 
achterdocht vanuit de JD’er. De antwoorden vanuit alle andere respondenten geven voldoende 
informatie voor de resultaten. Dit hoofdstuk is opgebouwd aan de hand van het Conceptueel Kader.  

 

4.1 Triade JD’er, mantelzorger en casemanager   
Jonge mensen met dementie zijn volgens officiële termen gediagnosticeerd vóór het 65e levensjaar. 
Voorheen was dit de pensioengerechtigde leeftijd.  
 

“Er wordt vaak gezegd, op het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dat  
is een visie, we moeten ergens een grens leggen. […] De visie is dan bij de 
pensioengerechtigde leeftijd en het bizarre is dat je dus 5 jaar geleden met 65 oud was en nu 
67.” (P) 

 
De leeftijdsgrens blijkt lastig om te hanteren. De JD-gespecialiseerde dagbehandeling in Roosendaal 
stelt wél de leeftijdsgrens op 65, terwijl de JD-gespecialiseerde dagbehandeling in Rotterdam deze 
grens niet stelt. Daar wordt gekeken hoe iemand zelf in de maatschappij staat en of hij behoefte 
heeft aan een JD-gespecialiseerde dagbehandeling.  
 
De geïnterviewde JD’ers en mantelzorgers zijn tussen de 60 en de 70 jaar oud, waarbij zowel de 
JD’er, als de mantelzorger, als de casemanager aangaven dat de leeftijdsgrens van 65 jaar niet zo 
expliciet is. 
 

“… officieel zeg je eigenlijk iedereen beneden de 65. Maar ik vind tegenwoordig mensen  
begin 70 ook al jong, omdat het niet meer te vergelijken is met hoe het  
vroeger was. Ze staan zo in het leven, werken nog.” (ACM3)  

 
Figuur 4.1 Triade 

De triade is het samenspel tussen JD’er, mantelzorger en 
casemanager, zowel in de driehoek als geheel als in het 
samenspel van de afzonderlijke bilaterale assen (figuur 4.1). 
Vóór de diagnose dementie is er nog geen sprake van een 
triade, de casemanager is dan nog niet betrokken. Er zijn al wel 
symptomen bij de JD’er, waardoor de JD’er en mantelzorger in 
een proces van vragen terecht komen. Zo blijkt onder andere 
dat werken niet meer mogelijk is.     
  

“Hij zegt: ga maar terug naar de huisarts. En toen 
waren we alweer zoveel maanden verder. Toen zei de bedrijfsarts: ga dan maar weer werken. 
Toen moest ze gewoon weer gaan opbouwen in december, in de drukste tijd in de 
supermarkt. Ja, dat ging niet.” (SMZ1) 

 
Bij de algemeen casemanager vinden er uitsluitend gezamenlijke gesprekken plaats tussen de 
casemanager, JD’er en mantelzorger. De JD-gespecialiseerde casemanager heeft naast gesprekken 
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met de JD’er en mantelzorger samen, ook individuele gesprekken met zowel de JD’er als de 
mantelzorger en is dus bewuster bezig met de triade-insteek. 
 

“… wat ik heel belangrijk vind, is dat degene die zelf ergens last van heeft geholpen wordt én 
de naaste. Als er een probleem is, en meestal vindt de naaste als eerste een probleem omdat 
die signalen opvangt, dan ga je samen kijken hoe je ervoor kunt zorgen dat het voor iedereen 
zo aangenaam mogelijk is.” (ACM2) 

 
De as tussen de JD’er en de mantelzorger is van belang om input te krijgen voor de casemanager. De 
mantelzorger is meer betrokken bij de JD’er en kan hierdoor signaleren, terwijl de casemanager 
momentopnamen meemaakt. De JD-gespecialiseerde casemanagers zien de JD’er vaker, omdat zij 
zijn aangesloten bij de JD-gespecialiseerde dagbehandeling en hierdoor de achteruitgang van de 
JD’er goed in kaart kunnen brengen.  
 
De casemanager is afhankelijk van hetgeen de mantelzorger vertelt, omdat de JD’er dit zelf niet altijd 
kan verwoorden. Daarnaast is het van belang dat de casemanager de JD’er ziet en kent, om 
achteruitgang te signaleren. De mantelzorger is de verbindende factor met de JD’er, maar voor de 
mantelzorger is het niet altijd mogelijk te communiceren met de JD’er. Een casemanager is dan een 
vertrouwd persoon aan wie de mantelzorger zijn vragen kan stellen.  
 

“Ik denk dat het echt meer een steunpilaar voor mantelzorg is dan voor mij. Als zij problemen 
heeft met mij, heeft ze iemand om daar over te praten.” (AJD1) 

 
Voor de JD’er blijkt het contact met de JD-gespecialiseerde casemanager van essentieel belang om te 
leren omgaan met de ziekte en een goede verstandshouding te bewaren met de mantelzorger. 
Daarnaast is de JD’er afhankelijk van de mantelzorger en de casemanager om zo lang mogelijk thuis 
te kunnen blijven wonen. 
 

“Want de thuissituatie is zo, daar kan ik het ook vragen, daar heb ik ook iemand 
[mantelzorger], dat is een soort vraagbaak. Maarja, die weet net zoveel als ik of net zo 
weinig. […] Want dan moet ik haar vertellen dat ze het niet goed doet of niet goed uitlegt, 
terwijl ik d’r heel erg nodig heb.“ (SJD2) 

 
Tijdens de observatie wordt het belang van de triade bevestigd. De JD-gespecialiseerde casemanager 
vraagt afzonderlijk aan de JD’er en mantelzorger hoe zij vinden dat het thuis gaat. De JD’er lijkt dit 
niet goed te kunnen verwoorden, waardoor de as tussen casemanager-mantelzorger van belang is. 
De mantelzorger geeft informatie aan de casemanager, waarop de casemanager kan inspelen. De 
JD’er is nodig, zodat de casemanager zelf ervaart hoe het met de JD’er gaat.  
 

4.2 Patient journey 
Voorafgaand aan de diagnose gaat het al langere tijd slechter met de JD’er en komt het onder andere 
voor dat de JD’er op zijn werk tegen problemen aanloopt. Omdat de omgeving niet weet wat er 
speelt, wordt bij de mantelzorg neergelegd dat het niet goed gaat. 
 
 “Daar kreeg ik ook eerst een berichtje, met dat mevrouw een beetje voor haar eigen moet  

zorgen want de dames op de afdeling vonden dat ze een beetje stonk.” (AMZ3) 
 
De uiteindelijke diagnosestelling duurt bij JD lang. Er wordt vaak een link gelegd naar de geestelijke 
gezondheidszorg of gedacht aan andere oorzaken passend bij de symptomen. Hierdoor ondergaat de 



 
 

26       
                                                             

 

cliënt een lang proces van onderzoeken, voordat de definitieve diagnose wordt gesteld en de best 
passende zorg kan worden ingezet.   
 

“… toen ben ik naar de huisarts gegaan en die zei dat hij overspannen was, maar dat  
geloofde ik niet. Uiteindelijk is hij doorgestuurd naar de neuroloog.” (AMZ2) 
 

Voor de JD’er en mantelzorger is het prettig om in de fase, voorafgaand aan diagnose, al een 
casemanager te hebben, die kan sturen op een uiteindelijke diagnose. Vanuit de literatuur is een 
casemanager beschikbaar vanaf de niet-pluisfase. Bij de respondenten blijkt dit niet het geval, zij zijn 
in aanraking gekomen met een casemanager nadat de diagnose is gesteld. De casemanager wordt 
over het algemeen ingezet nadat er door een geriater of neuroloog is geconstateerd dat het thuis 
slechter gaat.  
 
Uit de interviews blijkt dat de algemeen casemanagers vaker bij een niet-pluis gevoel komen dan de 
JD-gespecialiseerde casemanagers. De algemeen casemanagers mogen door iedereen benaderd 
worden als er vermoeden is dat het met een cliënt niet goed gaat. De JD-gespecialiseerde 
casemanagers starten pas met begeleiding bij de JD’er als de diagnose is gesteld. In een enkel geval is 
dat niet zo, maar dan verwijzen ze direct door naar een arts om de diagnose te stellen. 
 

“Als het dan 1 op de 10 keer niet is, dan adviseer ik ze vaak om onderzoek te doen inderdaad, 
in het ziekenhuis. Zodat er een diagnose wordt gesteld.” (SCM1) 

 
Tijdens de “patient journey” worden de JD’er en mantelzorger begeleid door de casemanager, 
waarbij de casemanager aansluit op de behoeften van de JD’er en de mantelzorger.  
 

“Je ziet het allemaal niet meer. Je weet eigenlijk niet waar je heen moet.” (SMZ1) 
 
De “patient journey” loopt tot aan opname of aan overlijden en dit is in principe ook het moment 
waarop de triade eindigt. Dat moment verschilt per casemanager en is afhankelijk van de vraag 
vanuit met name de mantelzorger. Een enkele casemanager biedt nog nazorg, totdat de zorg in het 
verpleeghuis goed geregeld en overgedragen is.  
 

“… tot en met de opname. Ja eigenlijk bied ik dan een soort van nazorg.” (SCM1) 
 
De casemanager ziet het belang in zorg te bieden na opname. De casemanager is de gehele “patient 
journey” het belangrijkste aanspreekpunt geweest en hierdoor vertrouwd. Het euvel zit hem hierbij 
in de financiën. Casemanagement wordt bij elke casemanager op een andere manier gefinancierd, 
maar bij geen van deze financieringsstromen wordt nazorg geboden.  
 

“Dus is het heel belangrijk; dat stukje nazorg. Maar dat kan je dus niet altijd gefinancierd 
krijgen.” (SCM1) 

 

4.3 Behoeften  
Het is lastig aan te geven waar de behoeften liggen en wat de JD’er en mantelzorger van belang 
vinden qua zorg. De respondenten zijn het unaniem eens dat de JD’er behoefte heeft aan 
activiteiten.  
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“… ik zie het gebeuren dat de prikkels die hij krijgt op de dagbehandeling… hebben hem 
enorm veel goed gedaan en daar is hij echt een stuk beter op geworden. Dus dat hebben ze 
zeer zeker nodig.” (SMZ2) 
 

Voor de JD’er kunnen de behoeften gemakkelijk ingevuld worden. Alle respondenten zijn bekend met 
een JD-gespecialiseerde dagbehandeling of zorgboerderij, waar de JD’er een aantal dagdelen in de 
week activiteiten heeft.  
 

“Maar ze vergeten 1 ding en dat is dat de zorgboerderij er is om de mantelzorger een beetje 
een handje te helpen.” (AMZ3) 

 
De behoefte hoeft niet perse bij de JD’er vandaan te komen, maar kan ook een invulling zijn van zorg 
vanuit de behoefte van de mantelzorger.  
 

4.3.1 Primaire en secundaire behoeften 
Vanuit de gedachtegang van Maslow (1954) start iedereen onderaan de piramide met behoeften, om 
pas omhoog te gaan als er een behoefte is vervuld. Maslow begint onderaan met de primaire 
behoeften. De respondenten geven aan dat het onder andere een primaire behoefte is dat de JD’er 
zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Bij alle respondenten woont de JD’er nog thuis en is er aan 
deze primaire behoefte voldaan.  
 
Één mantelzorger benoemt als primaire behoefte seksualiteit. Door het ziek zijn van zijn partner is dit 
weggevallen. Deze primaire behoefte kan volgens hem niet worden opgevuld. 
 

“Natuurlijk het seksuele contact is er ook gewoon niet meer.” (AMZ3) 
 
Het “nuttig voelen” wordt meerdere malen door de respondenten benoemd. Dit sluit aan bij de 
tweede en derde behoefte van Maslow, waarbij de JD’er behoefte heeft aan veiligheid en zekerheid 
(baan valt weg), maar ook een sociale behoefte heeft (zich nuttig voelen in de maatschappij).  
 
 “Dan zit ik gewoon weg te kwijnen thuis.” (SJD1) 
 
Door een daginvulling kan de JD’er deze behoefte op een andere manier vervullen. 
 

“… je ziet dat mensen dan veel sneller naar een zorgboerderij gaan, omdat ze daar allerlei 
taken kunnen doen, bezig kunnen zijn en anderen helpen.” (ACM3) 

 
De vierde behoefte (zelfwaardering) is belangrijk voor álle respondenten. De JD’er heeft, ondanks de 
diagnose, nog steeds de behoefte aan bevestiging en erkenning. 
 

“Maar hij heeft nog steeds die wil, de bevestiging dat hij er nog toe doet. Die heeft hij nog 
nodig.” (SMZ2) 
 

Een manier om daaraan te voldoen, kan zijn door de JD’er taken en opdrachten te geven.  
 

“Dan voelt hij zichzelf ook nuttig, want hij draagt mijn boodschappen enzo. Dat vindt hij ook 
fijn. Want hij wil me wel helpen.” (AMZ2) 
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De laatste behoefte vanuit Maslow lijkt niet meer van toepassing te zijn op de JD’er. Het gaat hier om 
de “zelfontplooiing”, waarbij het streven is om eigen vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen. 
Uit geen van de interviews kwam naar voren dat deze behoefte nog geldt voor de JD’ers.  
 

4.3.2 Objectieve en subjectieve behoeften  
Mantelzorgers kunnen de eigen behoeften duidelijk onder woorden brengen. Het kwam over het 
algemeen neer op rust willen hebben en vrij zijn. Een subjectieve behoefte die te maken heeft met 
gevoel en wat moeilijk meetbaar is.   
 

“Ik wil gewoon een beetje vrij zijn.” (AMZ2) 
 
Doordat het moeilijk is om de subjectieve behoefte kenbaar te maken, is het voor naasten lastig er 
op in te spelen. Het blijkt makkelijker te zijn als een behoefte objectief en meetbaar is, dan kan de 
omgeving daar in ondersteunen.  
 

“… wat gaat dat betekenen voor mijn werk? Voor mijn uitkering? […] Hoe moet ik omgaan  
met mijn kinderen? Hoe gaan we samen met elkaar om als partners? Moet ik een  
levenstestament opstellen en wat moet erin? Wie kan dat voor mij? Hoe gaan we om met de  
erfenis? Want zo dadelijk ben ik niet meer besluitvaardig meer. Kan ik niet meer beslissen.  
Hoe moeten we dat allemaal gaan regelen?” (P) 

 
Zodra het bekend is welke behoeften er spelen en deze objectiveerbaar zijn, kan er op worden 
geanticipeerd. Bij de JD’ers blijkt het lastig om duidelijk aan te geven wat ze echt willen. SJD1 blijft 
hangen in de woorden “ik kan zo goed met haar praten” en SJD2 blijft aangeven dat het gevoel van 
samenzijn op de dagbehandeling voor hem belangrijk is. De mantelzorger lijkt een goed 
referentiekader om in te schatten welke zorg de JD’er nodig heeft, waar de casemanager op kan 
worden ingezet.  

 

4.3.3 Latente behoeften 
“Terwijl je toch ziet dat de partner overbelast is of dat mensen in een sociaal isolement raken, 
gaan afvallen omdat ze vergeten te eten en te drinken. Terwijl als je het aan de persoon zelf 
vraagt, dan hebben ze geen zorgvraag.” (ACM1) 

 

De interviews met de respondenten geven ook inzicht in de subjectieve en objectieve behoeften van 
de JD’er én diens mantelzorger. Daarnaast blijkt met name uit interviews met de algemeen 
casemanagers dat zij ook zelf invulling gaven aan deze behoeften.  

 

“Die zaten eigenlijk niet zozeer te wachten op ondersteuning en begeleiding want in het 
begin, dan vraag je: hoe gaat zo’n dag? En: wat doe je dan? Toen begon ze bijvoorbeeld te 
vertellen dat scheren niet zo goed ging en dan zei ik van: ‘goh heb je al’… en dan zei ze: ‘ja dat 
heb ik allemaal al uitgedacht, heb ik allemaal al zelf uitgezocht’. Door schade en schande wijs 
geworden. Dat was al een heel actief iemand. Iemand die zelf initiatieven daarin nam. Die 
dacht van: we gaan niet verzuipen in een…, nouja, ze verzoop eigenlijk wel.” (ACM2) 
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De JD-gespecialiseerde casemanagers spelen met name in op de behoeften die er vanuit de JD’er en 
mantelzorger worden aangedragen. Deze behoeften zijn per individu verschillend. 

 

 “Die behoeften liggen gewoon heel anders.” (SCM2) 

 

De algemeen casemanager ziet weinig tot geen verschil in behoeften tussen een ouder en jonger 
iemand en tijdens de gesprekken met de mantelzorger bleek er een mismatch te bestaan tussen 
casemanager en mantelzorger. De mantelzorger geeft aan dat hij behoefte heeft aan intimiteit en 
seksueel contact, maar heeft dit absoluut niet met de casemanager besproken.  

 

“Nee ik mis gewoon een vrouw, zo simpel is het. Kan moeilijk aan de casemanager vragen of 
ze dat even oplost, dat gaat ook niet hè? Dat gaat niet lukken.” (AMZ3) 

 

De casemanager daarentegen, geeft aan dat seksualiteit en intimiteit van belang zijn bij zowel 
ouderen als jongere mensen met dementie.  

 

“De intimiteit is anders. Terwijl mannen de seks heel belangrijk blijven vinden en het ook 
graag gewoon willen en het soms ook nog gewoon proberen en dan merken dat dat angst 
oproept en dat geeft ook weer allerlei gevoelens.” (ACM3) 

 

Ondanks dat ze dezelfde gedachten hierover hebben, wordt er onderling niet met elkaar over 
gesproken. 

 

4.4 Leefdomeinen  
De behoeften sluiten aan op de verschillende leefdomeinen, die vanuit Actiz et al. (2007) worden 
gehanteerd. De projectleider DvE is stellig dat er maar één leefdomein is.  
 

“Het leefdomein is gewoon alles; het gewone leven en wat je daarin meemaakt, het 
leefdomein, het zorgdomein.” (…) “Je eigen leven, dat is je leefdomein” (P) 

 
In theorie komt dit op hetzelfde neer als de leefdomeinen die Actiz gebruikt, alleen is er hierin 
onderscheid gemaakt in deelkopjes.  
 

“Bij een casemanager voor jonge mensen met dementie gaat het om vragen die veel meer in 
het leefdomein zitten en vooral acuut zijn op het moment dat die diagnose gesteld zijn.” (P) 

  

Na uitleg over de verschillende leefdomeinen die Actiz gebruikt, hebben de respondenten 
aangegeven in welke leefdomeinen voor hen de meeste problemen spelen. 
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4.4.1 Mentaal welbevinden 
Het mentale welbevinden heeft hoofdzakelijk te maken met rouw en verlies bij zowel de JD’er als de 
mantelzorger. Alle mantelzorgers geven aan dat ze soms denken: “doe nou eens normaal”. Het beeld 
van de JD’er vóór de ziekte zit nog in hun hoofd en het is moeilijk te accepteren dat dit is veranderd. 

 
“Ik wil dat allemaal niet, echt niet. Ik word zo met mijn neus op de feiten gedrukt en ik sluit 
me er nog steeds voor af. Ik kan het moeilijk accepteren allemaal. Ik denk: doe nou maar 
gewoon” (AMZ2) 

 
Het is niet alleen het verlies om wat er speelt, zoals het opgeven van werken, maar ook het verlies 
om wat komen gaat. De gedachten dat er uiteindelijk een opname in het vooruitzicht ligt, maakt het 
voor de JD’er en diens mantelzorger heel moeilijk. Ook de casemanager signaleert dit rouwproces.  
 

“Het feit dat de diagnose bekend is, dat is al zo heftig op zo’n jonge leeftijd, dat je dat al moet 
accepteren. Dat is soms onbegrijpelijk om dat te accepteren. Daarnaast inderdaad verlies van 
werk, verlies van je rol, afhankelijkheid, steeds meer, minder zelfstandig, afhankelijk van je 
omgeving zijn, eigenlijk constant proces van verlies.” (SCM1) 

 

De JD’er is zich er in het begin van de “patient journey” meer bewust van dat er het een en ander 
gaat veranderen. Uiteindelijk zal hij ook zijn geheugen steeds meer gaan verliezen, wat voor de JD’er 
maar vooral voor de mantelzorger een moeilijk punt is.  

 
“Zij is ook een beetje hoe zal ik het zeggen, ‘blijven hangen in vroeger’.” (AMZ3) 

 
Uiteindelijk kan het verlies van geheugen ook leiden naar een gedragsverandering. Een van de 
mantelzorgers omschrijft dit als decorumverlies.   
 

“…maar zij denkt dat ze gewoon nog is, zoals ze was. Terwijl mensen duidelijk zien dat ze dat 
niet is, want ze loopt zo en met 1 been en dan haar shirt omhoog. Ik zeg je, ze kan zo ergens 
in een ander huis terecht.” (SMZ1) 

 

4.4.2 Lichamelijk welbevinden 
Als er op jongere leeftijd een vorm van dementie wordt vastgesteld, is er vaak nog een actief leven 
en is er over het algemeen nog geen sprake van lichamelijke achteruitgang. Een groot gedeelte van 
de respondenten geeft daarbij aan dat de behoefte aan beweging groot is. De nadruk ligt op fietsen 
en wandelen, of iets met muziek te doen.  
 

“Op het gebied van lichamelijk welbevinden […] de behoefte aan beweging is bij de meeste 
mensen veel groter dan bij ouderen.” (SCM2) 

 

4.4.3 Woon- en leefomstandigheden  
Eerste prioriteit bij de woon- en leefomstandigheden is de woning van de JD’er en hoelang hij daar 
nog kan blijven wonen. Een enkeling is al bezig met het zoeken naar een woonvorm voor in de 
toekomst. Maar het overgrote deel wil daar niet over praten, ondanks de wetenschap dat het steeds 
slechter zal gaan.  
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“… wat moet ik dadelijk als hij in een verpleeghuis zit of als hij komt te overlijden. […] Dan zit 
ik hier maar in mijn eentje. Nou daar moet ik niet aan denken, dan word ik gillend gek.” 
(AMZ2) 

 
“De aversie tegen een opname in een verpleeghuis, verzorgingshuis, woonzorgcentrum is 
extreem groot.” (SCM2) 

 
Onder woon- en leefomstandigheden wordt niet alleen de woonsituatie verstaan, maar ook het 
systeem dat om de JD’er heen staat.  
 

“Ik vind sowieso altijd het netwerk heel belangrijk, dus: wie staat er naast je, op wie kun je 
bouwen, op wie kun je een beroep doen, wie doet wat, financiën dat die geregeld zijn, dat het 
ook geborgd is.” (ACM3) 
 

Vanuit de mantelzorgers wordt duidelijk aangegeven dat zij degene zijn die het meeste behoefte 
hebben aan ondersteuning. Dit wordt ook door een JD’er (AJD1) bevestigd. De JD-gespecialiseerde 
casemanagers geven aan gewend te zijn om ook met jonge kinderen samen te werken. De algemeen 
casemanagers kennen dit niet en het lijkt hen lastiger als ze jongere kinderen moeten begeleiden.  
 

“Met heel jonge kinderen heb ik niet te maken. Maar wel met twintigers. En eigenlijk vind ik 
dat zelf ook al heel jong. Want als die ervoor staan, dan komt er nogal wat op je pad. […] 
… kinderen begin 20 en dat kostte heel veel tijd, die wilden heel veel aparte afspraken, 
individuele afspraken, om te praten over hoe ze kunnen helpen, wat ze kunnen doen. Dus 
toen merkte ik wel dat leeftijd daarin een rol speelt, want begeleiding is toch wel wat 
intensiever.” (ACM3) 

 
Het netwerk bij JD’ers vraagt meer aandacht, mede omdat mantelzorgers zelf nog moeten werken of 
zorg dragen voor de kinderen. De mantelzorger weet soms niet hoe te reageren en om te gaan met 
de JD’er en kan uit onmacht soms boos worden.  
 

“Maar uit onmacht heb ik zo op zijn borst gedaan. […] Maar soms dan zou ik hem wel ik weet 
niet wat kunnen doen.” (AMZ2) 

 
De mantelzorger moet ontlast worden, zodat het niet escaleert. SMZ1 geeft aan dat de casemanager 
huishoudelijke hulp heeft ingezet, omdat ze het zelf niet meer volhoudt. Haar moeder is voor haar 
een kind erbij. Het inzetten van huishoudelijke hulp kan een manier zijn om op dit leefdomein in te 
spelen.  
 
Het netwerk op zichzelf wordt ook steeds kleiner, omdat er mensen om de JD’er en mantelzorger 
wegvallen. Anderen weten niet hoe ze met de JD’er om moeten gaan.  
 

“Dus het sociale leven hield gewoon op te bestaan. Mensen gingen hem niet meer vragen 
voor een feestje ofzo. Want die wisten niet met hem om te gaan.” (SMZ2) 

 

4.4.4 Participatie  
Alle respondenten geven aan dat er behoefte is aan daginvulling en meedoen in de maatschappij. 
Door de dementie is het voor de JD’er niet meer mogelijk om te werken. Ook moeten sommige 
mantelzorgers hun werk, of een gedeelte ervan, stopzetten om zorg te dragen. Dit heeft naast de 
emotionele kant ook financiële consequenties.  
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“Vaak is er een partner bij die ook werk heeft, wat echt wel voor problemen zou kunnen 
zorgen. Ik denk op het gebied van juridische zaken spelen er veel meer zaken, dan wanneer je 
wat ouder bent, wanneer er wat minder financiën binnenkomen...” (SCM1) 

 
Als de JD’er niet meer in staat is om te werken wordt een aanvraag gedaan voor uitkering of 
pensioen. Voor de JD’er en diens mantelzorger is dat nieuw terrein. De JD-gespecialiseerde 
casemanager ziet het als een taak om daarin te begeleiden.  
 

“… maar bijvoorbeeld ook een stukje werk, waar misschien wel een uitkering voor moeten 
worden geregeld of misschien speelt er nog een arbeidsproces waarin iemand ziek is 
geworden, waarbij het een en ander nog moet worden afgewikkeld.”  (SCM1) 
 
“… En wat ik dan vooral terug las is dat ook die mensen vooral behoefte hebben aan 
ondersteuning inderdaad, maar meer op financieel gebied, zakelijk gebied wat moeten we 
regelen, wat niet. Niet zozeer het levenstestament, maar heel praktisch, in het dagelijks leven. 
Net als met zo’n eigen bedrijf denk ik: ja dat kan ik niet. Ik heb daar gewoon geen kaas van 
gegeten dus ik kan daar ook geen adviezen in geven.” (ACM2) 

 
Bij alle respondenten is er sprake van een daginvulling door middel van een JD-gespecialiseerde 
dagbehandeling of een zorgboerderij. De casemanager heeft dat geregeld.  
 

“Op het gebied van participatie zie je heel sterk de wens dat ze zo lang mogelijk blijven 
werken, als dat kan. Al is het arbeidstherapeutisch. En anders is via bijvoorbeeld een 
dagbehandeling nog invulling aan het leven willen geven zinvol. Waarbij ze heel erg sterk de 
motivatie, drijfveer hebben, nuttig bezig te zijn voor anderen.“ (SCM2) 

 

Door het inzetten van dagbehandeling ervaart de JD’er weer nuttig te zijn. De JD’er zelf heeft vaak 
het idee daar “aan het werk” te zijn. De JD-gespecialiseerde casemanager is aangesloten bij de JD-
gespecialiseerde dagbehandeling en heeft daar zijn eigen kantoor. Hierdoor ziet hij de JD’er 
meerdere malen in de week en kan hij inspelen op de activiteiten van de JD’er. Volgens SJD1 zou zijn 
daginvulling een stuk minder prettig zijn als hij niet naar de JD-gespecialiseerde dagbehandeling zou 
gaan. Hij zou dan alleen maar thuis televisie zitten kijken.  

 

Nu de leefdomeinen een invulling hebben bij de respondenten, is het van belang om te kijken hoe de 
casemanager daarop kan aansluiten.  

 

4.5 De casemanager  
De respondenten zijn over het algemeen na diagnosestelling door een geriater of neuroloog in 
contact gebracht met een casemanager. AMZ2 geeft aan dat ze eerst meerdere malen met de 
neuroloog sprak en toen zij er echt doorheen zat kwam de neuroloog met het voorstel om een 
casemanager in te zetten. Volgens de projectleider DvE zou het ook geen verplichting moeten zijn om 
een casemanager te hebben, maar er moet een mogelijkheid zijn dat de casemanager beschikbaar is.  
 

“Ik denk niet dat je mensen verplicht moet stellen om een casemanager te hebben. Je moet de 
mogelijkheid scheppen en de randvoorwaarden scheppen dat die casemanager daadwerkelijk 
beschikbaar is voor die mensen op het moment van de diagnose.” (P) 
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Over het algemeen zijn alle casemanagers die geïnterviewd zijn de vaste persoon gedurende de 
“patient journey” (casemanagement ‘all the way’) (Huijsman 2017). De manier waarop een JD’er en 
diens mantelzorger terecht komen bij de casemanager is verschillend per regio. In Zeeland is er één 
aanmeldpunt voor alle casemanagers en de cliënten worden per huisarts onderverdeeld. Hierdoor 
worden de JD’ers onderverdeeld onder de casemanager die bij hun huisarts is aangesloten. In 
Rotterdam en Roosendaal worden over het algemeen de JD’ers direct naar de JD-gespecialiseerde 
casemanager verwezen.  
 

4.5.1 Caseload 
De algemeen casemanagers zien de JD’ers meestal om de zes weken. Terwijl de JD-gespecialiseerde 
casemanagers de JD’ers soms wekelijks zien. Uit de interviews lijkt het of de JD-gespecialiseerde 
casemanager een intensiever contact heeft met de JD’ers, dan de algemeen casemanager.  
 

“Nou 1 keer in de 3 à 4 weken ga ik naar hun toe voor een gesprek en ik kan als ik wil… kan ik 
eerder aan de bel trekken, maar dat doe ik niet.” (SMZ2) 

 
De algemeen casemanagers hebben gemiddeld zo’n 60 – 65 cliënten waar een enkele JD’er tussen 
zit. De ene JD-gespecialiseerde casemanager heeft afspraken met de organisatie dat zij met 32 uur 40 
cliënten mag begeleiden en de andere JD-gespecialiseerde casemanager heeft maximaal 25 cliënten. 
Dit is een groot verschil ten opzichte van de algemeen casemanagers.  
 

“Omdat er bij jongere mensen zoveel verschillende leefdomeinen spelen, ben je op al die 
gebieden hulp aan het bieden, aan het ondersteunen, aan het begeleiden. Een lagere 
caseload, minder aantal cliënten per casemanager dat is voor mij heel erg belangrijk. […]  
Mijn caseload is wat lager dan bij ouderen. Dat heb ik inderdaad met de keten zo kunnen 
afspreken. Maar het zou eigenlijk mooi zijn als dat misschien een landelijk gegeven zou 
kunnen worden. ” (SCM1) 

 
Waar de JD-gespecialiseerde casemanager aangeeft dat een lage caseload noodzakelijk is vanwege 
de intensiteit en de complexiteit van de doelgroep, geeft de algemeen casemanager aan dat zij niet 
zien dat JD’ers meer tijd vragen. Ook uit de gesprekken met de mantelzorgers en JD’ers van de 
algemeen casemanagers blijkt er geen intensief contact te zijn.  
 

“Maar niet dat ik daardoor meer tijd aan mensen, die ik nu heb in ieder geval, investeer als bij 
de ouderen. Nee.” (ACM2) 

 
AMZ2 geeft meerdere malen aan dat de casemanager wel geregeld wil langskomen, maar dat zij die 
behoefte absoluut niet heeft, omdat het veel te confronterend voor haar is. Ze zegt alle afspraken 
met de casemanager af, waardoor er geregeld 3 à 4 maanden tussen de gesprekken zitten. 

 

4.5.2 Taken 
Wat opvalt is dat alle mantelzorgers aangeven dat ze hun casemanager mogen bellen bij vragen, 
maar dit over het algemeen niet doen. 
 

“En ze zegt altijd: als er wat is, bel me. Maar ik ben niet zo. Ik doe dat niet.” (AMZ2) 
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De gesprekken met de algemeen casemanager vinden met name plaats met de mantelzorger en de 
JD’er samen. De JD-gespecialiseerde casemanager geeft aan de JD’er op de dagbehandeling te zien 
en te spreken en de mantelzorger vaak apart te spreken. De mantelzorgers van de JD-
gespecialiseerde casemanagers geven aan niet zonder hun casemanager te kunnen: “Ik heb haar 
nodig” (SMZ1). 
 
De algemeen casemanager lijkt meer gericht te zijn op het zorgdomein. Bij de respondenten met een 
algemeen casemanager wordt er gestuurd op praktische invulling van zorg, maar is het voor de JD’er 
en de mantelzorger niet altijd zichtbaar wat de casemanager daadwerkelijk doet. Bij JD-
gespecialiseerde casemanagers benoemen JD’ers en mantelzorgers dat ze veel hebben aan de 
gesprekken met de casemanager, aan de tips en informatie die ze krijgen. Dit komt niet terug in de 
gesprekken met de JD’er en mantelzorgers van de algemeen casemanagers. 
 

“Dan zegt ze wel, ik kan iemand langs sturen om hem te wassen, maar dan zit ik elke dag met 
iemand die misschien om 8 uur voor de deur staat. Nou blijven we weleens tot kwart over 8 
op bed liggen en ja, dat wil ik ook allemaal niet. Ik denk en ik kan het. Dus ik doe het gewoon 
zelf.” (AMZ2) 

 
Elke casemanager blijkt op eigen manier de taken in te vullen. Dit is zowel per casemanager, als per 
organisatie maar ook per JD’er verschillend. Momenteel wordt er vanuit het KCJD een 
taakomschrijving opgesteld voor een JD-gespecialiseerde casemanager.  

 
“Die feitelijke invulling van dat leefdomein dat is in de praktijk nog heel beperkt […] je moet 
dat niet aan de persoon hangen, maar je moet dat hangen aan het profiel dat je met elkaar 
afspreekt. Je geeft iemand een opdracht: je bent nu casemanager voor jonge mensen met 
dementie. Jouw werk houdt dat en dat en dat in.” (P) 

 

4.5.3 Competenties 
Een voorwaarde om met de doelgroep JD te werken, méér nog dan bij ouderen met dementie, is 
affiniteit hebben met de doelgroep. Tevens is het van belang dat je zelf stevig in je schoenen staat 
om met de complexiteit van de doelgroep om te kunnen gaan. Daarbij wordt overtuigingskracht door 
SCM2 aangekaart als belangrijke competentie om JD’ers én mantelzorgers te kunnen overtuigen naar 
de zorg die zij nodig hebben. SCM2 en SMZ2 benoemen ook de humor die van belang is in de 
communicatie met de JD’er. 
 
Voor de JD’ers en de mantelzorgers is het belangrijk dat zij kunnen praten met de casemanager, dat 
ze alles bij de casemanagers kwijt kunnen en dat de casemanager naar hen luistert. Omdat er nog 
geen opleiding bestaat voor een JD-gespecialiseerde casemanager geven de projectleider DvE en alle 
casemanagers aan dat ervaring belangrijk is. Door meerdere jonge mensen te begeleiden, vergroot 
dit de kennis over de doelgroep. Volgens de algemeen casemanagers is het dan ook mogelijk om zelf 
jonge mensen te begeleiden en is er niet specifiek een JD-gespecialiseerde casemanager nodig.  
 

“Ik denk wel dat ik het zou kunnen leren. Als ik heel veel mensen zou krijgen, heel veel jonge 
mensen met dementie, dan zou ik wel, denk ik, daar hulp van een gespecialiseerde 
casemanager bij vragen.” (ACM2) 

 
Voor de JD’ers en de mantelzorgers blijkt deze gespecialiseerde kennis helemaal niet zo relevant te 
zijn. De mantelzorger (SMZ1) die wordt begeleid door een JD-gespecialiseerde casemanager is daar 
wel blij mee, maar verwacht dat als het een algemeen casemanager was geweest dat het dan ook 
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wel goed was geweest: “Ik zou het niet hebben geweten als het anders was geweest. Ik ben alleen 
maar blij met de hulp.” 
 

4.6 Netwerkzorg 
Het netwerk rondom JD is opgebouwd vanuit het KCJD. Vanuit daar worden richtlijnen geschreven 
rondom het zorgproces voor JD. Het KCJD heeft naast een bestuur, ook een adviesraad. Hier zijn alle 
gespecialiseerde zorgorganisaties bij aangesloten en deze vergaderen ongeveer 6 keer per jaar (P).  
 
De JD-gespecialiseerde casemanagers zijn aangesloten bij het KCJD en schrijven mee aan de 
projecten en scholingen. Daarnaast zijn de JD-gespecialiseerde casemanagers, in tegenstelling tot de 
algemeen casemanagers, aangesloten bij de JD-gespecialiseerde dagbehandeling en hebben zij daar 
een kantoor. Hierdoor is er een nauwe samenwerking tussen de JD-gespecialiseerde casemanager en 
de dagbehandeling. Daarbij ziet de JD-gespecialiseerde casemanager de JD’er enkele malen in de 
week, waardoor de “patient journey” goed in de gaten gehouden kan worden.  
 
 “Dat ze is aangesloten bij de dagbesteding en ook geregeld binnen stapt.” (SJD1) 
 
De JD-gespecialiseerde casemanagers hebben in de loop der jaren, door ervaring, een netwerk om 
zich heen gebouwd. Daarnaast werken de JD-gespecialiseerde casemanagers nauw samen met de 
Alzheimercentra. De algemeen casemanagers zijn allemaal verbonden aan een huisarts, waardoor 
hun voornaamste samenwerking met de huisarts is, in tegenstelling tot de JD-gespecialiseerde 
casemanager. 
 

“Eigenlijk is een arts uiteindelijk eindverantwoordelijke. Maar er zijn soms niet betrokken 
huisartsen, die een cliënt veel minder goed kennen. Dat vind ik lastig overleggen. […]Nu sta je 
er soms in hele complexe casussen vaak alleen voor. Dus dat vind ik soms nog wel een beetje 
lastig inderdaad.” (SCM1) 

 
De algemeen casemanagers lijken een aansluiting te missen in de keten voor JD en missen hierdoor 
kennis omtrent mogelijkheden voor JD’ers en diens mantelzorgers.  
 

“Dus je bent ook wel beperkt wat er in de regio is en aan de regelgeving van gemeenten en 
dergelijke. En dat is met jongere mensen misschien nog wel meer dan met oudere mensen.” 
(ACM1) 

 
Ondanks dat er een verschil is of je bij de keten JD bent aangesloten of niet, nemen alle 
casemanagers wel regie in de netwerkzorg. Ze helpen de JD’ers aan indicaties, nemen contact op de 
met de gemeente en huisartsen voor verwijzingen en informatie.  
 

“Dus toen zei ik tegen de casemanager, mag ze nu naar de zorgboerderij? Ze zei: ik zal er even 
naartoe gaan. Dus toen is de casemanager ernaartoe geweest en toen zei ze later: dit had je 
nooit zelf voor elkaar gekregen. Ze zei zelfs: ik ben kwaad geworden. Ja, want dan moeten ze 
natuurlijk betalen en ze vonden mijn vrouw nog gewoon te goed.” (AMZ3) 

 
Over het algemeen geven alle mantelzorgers en JD’ers aan dat de casemanager hen helpt met onder 
andere de contacten met huisartsen. Er is alleen één mantelzorger (AMZ2) die niet wist waarom ze 
een casemanager moet bellen als haar man achteruit gaat. Zij vindt het logischer dat ze de huisarts 
belt.  
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4.7 Waardegedreven zorg en kwaliteit van leven 
Alle casemanagers geven aan dat ze inspelen op de behoeften van de JD’er en mantelzorger en 
samen met hen proberen in te spelen op waardegedreven zorg. Hiermee wordt getracht kwaliteit 
van leven voor de JD’er én de mantelzorger te vergroten.  
 

“En ik kijk dan toch altijd wel een beetje naar het totaalplaatje. Dus het geestelijk 
welbevinden, maar ook het lichamelijk welbevinden. Het sociale stuk. Ik probeer het wel wat 
compleet te doen.” (ACM2) 
 
“Dat je daarmee aan de slag gaat en dat je gaat zeggen van wat je niet meer kunt, dat moet 
je gewoon laten, maar laten we kijken naar alles wat lukt en dat je iemand zo een beetje de 
zingeving laat voelen van het hebben van dementie, maar ook gewoon nog zoveel kunnen en 
daar op inspelen. En vaak werkt dat heel erg goed.” (SCM2) 

 
Waardegedreven zorg heeft te maken met inspelen op de behoeften van de JD’er en mantelzorger. 
Dit hoeft niet altijd te betekenen dat de casemanager een dagbehandeling adviseert, het kan hierbij 
ook gaan om begeleiding in de vraag om levenseinde.   
 

“We hebben ook al een paar keer mensen gehad die een euthanasiewens hadden, waar we 
ook netjes aan konden voldoen.” (SCM2) 

 
Bij de vraag of de JD’er en diens mantelzorger nog kwaliteit van leven ervaren, komt er veel emotie 
los. Er is zichtbaar verdriet, waardoor de interviews soms gepauzeerd moeten worden. Ondanks inzet 
van dagactiviteiten vinden zij het moeilijk om kwaliteit van leven te benoemen.  

 
 “Nou voor mij maar zo klein. En voor hem ja dat weet ik niet. Hij heeft nergens geen zin in, hij 
heeft nergens lol in.” (AMZ2)   

 
De JD’er kan alleen het stuk dagbehandeling benoemen als de plek waar hij zich prettig voelt en wat 
hem op die manier kwaliteit van leven biedt.  
 

“Je zit hier met meerdere mensen, als er met 1 iemand wat gebeurt, dan heb je andere 
mensen toch heel hard nodig, anders zit je zo in de put. […] Ik ben er tevreden mee, in die zin 
dat ik het idee heb dat dit mijn laatste standplaats is, zeg maar, en dat doet die ziekte nou 
eenmaal, dus daar moet ik maar mee leren leven” (SJD2) 

 
Dit kleine stukje kwaliteit van leven dat hij krijgt op de JD-gespecialiseerde dagbehandeling, is voor 
hem waardegedreven zorg. Daarnaast biedt deze dagbesteding wat ruimte voor de mantelzorger. 
 

“Zulke dingen daar kan ik niet tegen, ik word zenuwachtig, ik word boos en ik kan hem niet 
iedere keer mee naar de winkels nemen. Dus gelukkig gaat hij nu 3 dagen per week naar 
dagbesteding.” (AMZ1) 
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5. Conclusie, discussie en aanbevelingen 

5.1 Conclusie 
Door middel van het beantwoorden van de deelvragen wordt er toegewerkt naar het beantwoorden 
van de hoofdvraag. 
  

5.1.1 Welke leefdomeinen zijn het meest prominent bij jonge mensen met dementie, tijdens 
hun patient journey? 
Het traject naar diagnose bij JD duurt soms lang, omdat er niet altijd direct wordt gedacht aan 
dementie. Zodra de diagnose is gesteld, start voor de JD’er en diens mantelzorger in triade met de 
casemanager de “patient journey”. Volgens de literatuur loopt deze “patient journey” vanaf de 
diagnose tot aan opname of overlijden, maar in de praktijk speelt het al vóór opname. Er blijkt al 
langere tijd sprake te zijn van de symptomen, waardoor de JD’er problemen ervaart op meerdere 
leefdomeinen. 
  
De literatuur maakt onderscheid in vier leefdomeinen: lichamelijk welbevinden, mentaal 
welbevinden, woon- en leefomstandigheden en participatie. De projectleider DvE geeft aan dat er in 
de praktijk maar één leefdomein is en dat dit alles omvat. Dit is een interessante manier om naar te 
kijken, maar vanuit de casemanagers, JD’ers en mantelzorgers wordt duidelijk onderscheid gemaakt 
in verschillende leefdomeinen.  
 
De (behoeften in de) leefdomeinen zijn niet op één plek in de “patient journey” te positioneren, 
maar variëren gedurende de “patient journey” en per individu. Aan het begin van de “patient 
journey” spelen hoofdzakelijk de vragen over participatie en op het einde vooral over woon- en 
leefomstandigheden. Vanuit de theorie lijkt er minder nadruk te liggen op het lichamelijke en 
mentale welbevinden van de JD’er, omdat de gedachte is dat de JD’er lange tijd vitaal sterk blijft. De 
respondenten geven aan dat beweging en activiteiten (participatie) van belang zijn om het 
lichamelijk welbevinden zo lang mogelijk in tact te houden. Het mentaal welbevinden is tijdens de 
“patient journey” terug te zien in rouw en verlies die de JD’er en mantelzorger ervaren. De JD’er zelf 
lijkt daar in de praktijk minder moeite mee te hebben, maar de mantelzorger ervaart des te meer een 
verlies van relatie. De mantelzorger blijkt in de praktijk óók behoefte te hebben aan een eigen 
daginvulling. 
 

5.1.2 Welke behoeften hebben jonge mensen met dementie? 
Primaire en secundaire behoeften zijn gekoppeld aan de theorie van Maslow en vanuit de praktijk 
blijkt dat deze vooral gericht zijn op de behoefte aan activiteiten, het zich nuttig voelen vanuit de 
JD’er en het missen van de relatie. Dit is passend bij de eerder genoemde leefdomeinen 
“participatie” en “woon- en leefomstandigheden”. 
  
De subjectieve behoeften worden in de literatuur omschreven als behoeften die mensen zelf uiten 
en die moeilijk meetbaar zijn, waarbij de objectieve behoeften juist wel objectiveerbaar zijn door 
derden. In de praktijk blijkt dat de JD’er zich nuttig wil voelen, maar “nuttig” is een abstract begrip. 
Daarnaast geeft de mantelzorger aan behoefte te hebben aan rust en vrijheid. De casemanager sluit 
op de behoeften aan, maar doet dit met name aan de hand van eerdere ervaringen. Dit is te 
herleiden naar latente behoeften, waarbij de casemanager inspeelt op eerdere casuïstieken en op 
die manier de JD’er en diens mantelzorger begeleidt. Dit geldt zowel voor de JD-gespecialiseerde 
casemanager als de algemeen casemanager. Hierbij is het wel de vraag of de invulling van de 
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casemanager wel daadwerkelijk aansluit op de behoefte vanuit de JD’er of dat de JD’er op voorhand 
begeleid wordt naar een dagbehandeling.  
 

5.1.3 Welke rol heeft de casemanager als het gaat om het bieden van begeleiding en 
ondersteuning van jonge mensen met dementie ten opzichte van de leefdomeinen?  
De casemanager wordt vanuit de Zorgstandaard Dementie (2013) als coördinator gezien in de zorg 
rondom de JD’er en mantelzorger. De casemanager heeft als taak om de inzet van formele en 
informele zorg te coördineren, de zorg af te stemmen met een medisch eindverantwoordelijke en 
zelf hulp bieden. Daarbij is het van belang dat de casemanager inspeelt op de leefdomeinen en op de 
behoeften van de JD’er. 
  
Het begeleiden van de JD’er en mantelzorger is per “patient journey” verschillend en afhankelijk van 
de behoeften die de JD’er en mantelzorger heeft. Als belangrijke uitkomstwaarde wordt daar 
kwaliteit van leven gezien, als “driver” voor waardegedreven zorg. De Social Production Function 
Theory kan daarbij worden gebruikt als hulpmiddel. De casemanagers kunnen hierbij activiteiten, 
middelen en zorg inzetten om kwaliteit van leven van de JD’er te bevorderen. Er wordt getracht om 
de JD’er zichzelf nuttig te laten voelen en mantelzorgers te ontlasten. De JD’ers en mantelzorgers 
vinden de hulp vanuit de casemanager prettig, maar ervaren desondanks weinig tot geen kwaliteit 
van leven. 
 

5.1.4 Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen een JD-gespecialiseerde en een 
algemeen casemanager?  
Momenteel is er één hbo+-opleiding voor casemanagement dementie. In de basis leren de 
casemanagers dezelfde vaardigheden die bij hun werkzaamheden passend zijn. Huijsman (2017) 
maakt daarbij nog een onderscheid tussen een generalistische casemanager en een specialistische 
casemanager op basis van vier modellen. Vanuit de praktijk passen alle respondenten het best bij het 
all-the-way-model, gekenmerkt door vaste begeleiding gedurende de hele “patient journey”.  
 
Beide vormen van casemanagement zetten zich in op de leefdomeinen en behoeften van de JD’er en 
mantelzorger. De algemeen casemanagers geven daarbij aan dat zij met deze doelgroep kunnen 
werken, als ze maar voldoende ervaring hebben. De JD’ers en mantelzorgers zijn tevreden met de 
inzet van zowel algemeen als JD-gespecialiseerde casemanagers. Vanuit hun ervaring kunnen zij niet 
benoemen wat het verschil is tussen de twee vormen van casemanagement. Zij stellen als belangrijk 
doel kwaliteit van leven en dat de casemanager aansluit bij de individuele behoeften. 
 
In de praktijk blijkt dat het verschil tussen de JD-gespecialiseerde casemanager en de algemeen 
casemanager zit in het netwerk, de specifieke kennis én de ervaring. De JD-gespecialiseerde 
casemanager is, in tegenstelling tot de algemeen casemanager, aangesloten bij de ketenzorg voor JD 
en houdt kantoor op de JD-gespecialiseerde dagbehandeling. Daarnaast hebben zij specifieke kennis 
en ervaring op het gebied van behoeften en leefdomeinen passend bij JD. De JD-gespecialiseerde 
casemanager heeft nauw contact met de JD’er en spreekt de mantelzorger geregeld afzonderlijk. De 
JD-gespecialiseerde casemanager heeft een lagere caseload dan de algemeen casemanager, 
waardoor er meer ruimte is voor intensiever contact en mogelijkheid om te netwerken. Bij de 
algemeen casemanagers ligt de caseload aanzienlijk hoger, waardoor zij cliënten hooguit eens in de 
zes weken zien.  
 
 



 
 

39       
                                                             

 

5.1.5 Welke competenties zijn van belang voor een casemanager bij de doelgroep jonge 
mensen met dementie?  
Vanuit de landelijke evaluatie casemanagement (2012) zijn de volgende competenties opgesteld voor 
een casemanager: ‘goede contactuele eigenschappen om met alle verschillende betrokkenen om te 
kunnen gaan, kunnen reflecteren op het eigen gedrag, analytische vermogens om complexe situaties 
te ontrafelen, specialistische kennis over dementie en mantelzorg, en een proactieve, zelfstandige 
werkstijl om crisissituaties en overbelasting van de mantelzorg te voorkomen’. 
 
Door op de hoogte te zijn van de zorgkaart voor JD kan er sneller geanticipeerd worden op 
zorgvragen, wat aansluit bij bovenstaande theorie. Vanuit de praktijk wordt daaraan toegevoegd dat 
er bij JD “affiniteit met de doelgroep” nodig is. Hierdoor kan de casemanager zich inleven in de 
doelgroep en inspelen op wat voor de JD’er van belang is en hoe de JD’er en de mantelzorger 
benaderd willen worden. Daarnaast is het van belang om stevig in je schoenen te staan, 
overtuigingskracht en humor te hebben. Met die competenties is het voor de casemanager mogelijk 
om de JD’er en mantelzorger te begeleiden in de “patient journey”.  
 
De beantwoording van bovenstaande deelvragen hebben geleid tot de beantwoording van de 
hoofdvraag: 
 

Wat is de betekenis van een JD-gespecialiseerde casemanager ten opzichte van een algemeen 
casemanager in de zorg rondom jonge mensen met dementie? 
 
Vanuit de theorie wordt er tijdens de “patient journey” gestreefd naar kwaliteit van leven bij de JD’er 
en de mantelzorger, door middel van inzet van een casemanager die zorg biedt op de leefdomeinen 
en aansluit bij de behoeften van de JD’er en mantelzorger.  
 
De JD-gespecialiseerde casemanagers maken zich sterk voor het behoud van een JD-gespecialiseerde 
casemanager. Hierbij wordt aangegeven dat JD een casemanager nodig heeft met een sterke 
overtuigingskracht en die over kennis en affiniteit met de doelgroep moet beschikken. De doelgroep 
vraagt een andere benadering dan ouderen met dementie en er is intensieve zorg nodig vanuit de 
casemanager. De algemeen casemanagers ervaren ook dat de doelgroep specialistisch is, maar 
daarbij vinden zij dat iedereen deze doelgroep moet kunnen begeleiden. Voor hen geldt dat ervaring 
het voornaamste is in de begeleiding van de doelgroep. Mantelzorgers zijn over het algemeen 
tevreden met de hulp die zij ontvangen, ongeacht algemeen of JD-gespecialiseerd casemanagement.  
 
De toegevoegde waarde die de JD’er en mantelzorger zien in een JD-gespecialiseerde casemanager, 
is vooral de expertise vanuit die casemanager. De JD-gespecialiseerde casemanager is op de hoogte 
van de zorgkaart en kan hierdoor sneller anticiperen op zorgvragen. Daarnaast kan de lagere 
caseload voor de JD’er en mantelzorger meer ruimte geven voor gesprekken. Omdat de JD-
gespecialiseerde casemanager is aangesloten bij de JD-gespecialiseerde dagbehandeling kan de 
casemanager achteruitgang signaleren en daar zorg op inzetten. De algemeen casemanager kan een 
vertekenend beeld ervaren, omdat zij de JD’er tijdens gesprekken kan aantreffen op een voor de 
JD’er stabiel moment, terwijl er wellicht wel forse achteruitgang is. De algemeen casemanager moet 
dan nog meer op de hoogte zijn van de doelgroep, waardoor zij door deze momentenopnamen heen 
kan prikken.  
 
Samenvattend is er geen eenduidig antwoord te geven op de vraag of het beter is om een JD-
gespecialiseerde casemanager in te zetten bij JD. De behoeften variëren sterk per persoon en vragen 
om een persoonsgerichte aanpak. Redelijkerwijs is de verwachting wel dat de JD-gespecialiseerde 



 
 

40       
                                                             

 

casemanager meer aansluit bij de doelgroep, vanwege de kennis van de zorgkaart en de aansluiting 
bij de keten JD. De betekenis voor de JD’er en de mantelzorger zit in de hulp die zij krijgen vanuit de 
casemanager. Belangrijk is dat er ruimte wordt vrijgemaakt voor hun vragen, dat ze het gevoel 
hebben dat de casemanager hen begrijpt en dat er snel op vragen wordt ingespeeld.  
 

5.2 Discussie 
5.2.1 Methodereflectie 
Voorafgaand aan het onderzoek bestond de overtuiging dat een JD-gespecialiseerde casemanager 
een meerwaarde heeft ten opzichte van een algemeen casemanager. Deze vooringenomen mening 
heeft in het begin het onderzoek belemmerd, waardoor de onderzoeker terug moest naar de kern 
van het onderzoek en zij haar blik moest verruimen. In de praktijk is er weinig literatuur over JD-
gespecialiseerd casemanagement en wat er is, is gebaseerd op meningen en ervaringen van mensen 
uit het werkveld. Het onderzoek is kwalitatief opgezet, waarbij er drie regio’s zijn benaderd. Deze 
regio’s in Zuidwest-Nederland zijn afkomstig uit de projectgroep van het KCJD. Hierdoor is het 
onderzoek niet generaliseerbaar naar andere organisaties in de regio of op landelijk niveau. De 
regiogebieden zelf zijn niet onderzocht. Er bestaat een kans dat Rotterdam een andere populatie JD 
heeft dan Roosendaal of Zeeland. Daarnaast is er in Rotterdam maar één zorgorganisatie 
geïnterviewd, terwijl meerdere zorgorganisaties in Rotterdam met JD werken. Zeeland is als gehele 
provincie gebruikt, omdat er in de provincie nergens JD-gespecialiseerd casemanagement wordt 
aangeboden.  
 
Er is gekozen voor kwalitatief onderzoek, waarbij de ervaringen van de respondenten in kaart zijn 
gebracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat het een subjectief onderzoek is, omdat de respondenten 
vanuit hun eigen mening en visie spraken. Voorafgaand was bedacht dat JD’ers een belangrijke 
respondentengroep zou zijn. Tijdens het afnemen van de interviews bleek dat deze respondenten, 
ondanks dat de diagnose soms pas net was gesteld, moeite hadden met antwoord geven op de 
vraag. Dit kan te maken hebben met de manier waarop de onderzoeker de vragen heeft gesteld, 
maar ook is het problematisch dat de JD’er vaak niet meer in staat is begrijpelijke antwoorden te 
geven. Daarnaast zijn er alleen respondenten geïnterviewd tussen de 60 en 70 jaar oud, waardoor 
het niet bekend is hoe jongere mensen met dementie tegenover dit onderwerp staan.  
 
De vooraf opgestelde topiclijst zorgde voor een gelijksoortig interview per respondent. Daarbij was 
er al onderscheid gemaakt in vragen specifiek voor de JD’er, mantelzorger of casemanager. Tijdens 
de interviews met de mantelzorger bleek dat deze vragen veel emotie teweeg brachten. De 
onderzoeker is van oorsprong hulpverlener, waardoor het lastig werd om bij het interview te blijven. 
De topiclijst bood daarin wel houvast.  
 
Naast de interviews is er ook gekozen om een observatie te doen. Vooraf was bedacht om bij een 
intervisie aan te sluiten met algemeen casemanagers en een JD-gespecialiseerde casemanager. Hier 
zou een casus van een JD’er worden ingebracht om zo te zien hoe de algemeen casemanagers 
daarop inspelen. Wegens de zomervakantie, was het niet mogelijk dit te organiseren. In plaats 
daarvan is er een gesprek geobserveerd tussen een JD-gespecialiseerde casemanager met JD’er en 
mantelzorger. Voor de volledigheid was het beter geweest als er een referentiekader was met een 
algemeen casemanager.  
 

5.2.2 Veldreflectie 
Vanuit de drie verschillende regio’s zijn er organisaties benaderd die aangesloten zijn bij het KCJD. 
Hierdoor is op voorhand bekend dat de organisaties werken met JD. Achteraf gezien was het voor 
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het onderzoek interessant geweest om, naast deze organisaties, ook organisaties te benaderen die 
niet aangesloten zijn bij het KCJD, maar wel met JD werken.  
 
De JD-gespecialiseerde casemanagers waren de enige JD-gespecialiseerde casemanagers in de regio. 
De algemeen casemanagers zijn aangewezen door de JD-gespecialiseerde casemanagers en hadden 
als voorwaarde dat zij een JD’er en mantelzorger begeleiden die aangesloten zijn bij de JD-
gespecialiseerde dagbehandeling. Om een onafhankelijk onderzoek te doen, was het beter geweest 
als de onderzoeker at random een algemeen casemanager had geselecteerd die bij de JD-
gespecialiseerde dagbehandeling betrokken is. Daarnaast is er niet gekeken naar JD’ers zonder 
mantelzorger, omdat er daarbij geen sprake is van een triade. Dit kan wel effect hebben op de 
manier waarop de casemanager zijn werk uitoefent.  
 
Het bestuur van de zorgorganisaties is niet geïnterviewd, maar wel van groot belang voor de 
facilitering en borging van JD-gespecialiseerde casemanagers, met name als het gaat om caseload, 
werkomgeving en financiële consequenties. Elke casemanager wordt op een andere manier 
bekostigd, maar daarnaast is er ook een groot verschil zichtbaar in caseload tussen een JD-
gespecialiseerde en een algemeen casemanager.  
 

5.3 Aanbevelingen 
5.3.1 Vervolgonderzoek 
Omdat er in dit onderzoek alleen is gekeken vanuit drie regio’s en drie organisaties, zou een 
vervolgonderzoek vanuit een breder veld een aanvulling kunnen zijn. Hierbij is het interessant om 
eerst op regiogebied te onderzoeken wat er speelt op de leefdomeinen bij JD. Een voorbeeld kan 
daarbij zijn om eerst in Rotterdam te kijken naar de populatie JD en naar de organisaties die er 
omheen staan. Vervolgens kan dit in andere regio’s ook worden onderzocht, wat dan met elkaar 
vergeleken kan worden. Een mogelijkheid bestaat dat dichtbevolkte steden als Rotterdam meer 
JD’ers omvat, terwijl er in dorpen in de provincie Zeeland wellicht weinig JD’ers woonachtig zijn.  
 
Momenteel loopt er een onderzoek vanuit KCJD naar scholing van JD-gespecialiseerde casemanagers. 
Als deze scholing is geïmplementeerd in de praktijk, is het goed om deze thesis nogmaals af te 
nemen en te kijken naar het verschil tussen JD-geschoolde casemanagers en niet-JD-geschoolde 
casemanagers om te zien of er anders ingespeeld wordt op leefdomeinen en behoeften. Ook is het 
van belang om daarbij nogmaals de competenties van de casemanager af te lopen. Is het de ervaring 
die de casemanager heeft met de doelgroep, is het de expertise, is het een psychiatrische 
achtergrond vanuit de casemanager of speelt er nog iets anders een rol? 
 
Tevens is een vervolgonderzoek interessant bij jongere mensen met dementie, waarbij dat 
onderzoek vergeleken kan worden met dit onderzoek om te zien of er een verschil is op 
leefdomeinen bij mensen van 40 – 50 jaar met dementie en mensen van 60 – 70 jaar.  
 
De inzet van JD-gespecialiseerde casemanagers kost meer geld voor onder andere de zorgorganisatie 
en de zorgverzekeraar. Een interessant vervolgonderzoek is om door middel van een kosten-baten-
analyse na te gaan hoe de JD-gespecialiseerde casemanager wordt betaald ten opzichte van de 
algemeen casemanager en op welke manier het financieel mogelijk is dat de JD-gespecialiseerde 
casemanager een lagere caseload heeft. Waarbij ook gekeken kan worden of de JD-gespecialiseerde 
inzet leidt tot een ander kostenpatroon over de gehele “patient journey”, waardoor de relatief dure 
inzet zich terugverdient in lagere kosten op andere zorgposten, zoals minder crisissituaties en uitstel 
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van opname, maar ook langere maatschappelijke participatie van JD’ers en minder uitval van 
mantelzorgers. 
 

5.3.2 Aanbevelingen aan het veld 
De JD-gespecialiseerde casemanager blijkt nog geen actieve rol te hebben in de niet-pluisfase, terwijl 
er bij de JD’ers al wel behoeften liggen. Het KCJD richt zich op een verbetering van tijdige en 
adequate diagnostiek. Het zou effectief zijn als de casemanager hierin een rol speelt, door 
bijvoorbeeld meer ingang te vinden bij huisartsen of een scholing te geven aan bedrijfsartsen. Een 
module toevoeging aan de scholing van bedrijfsartsen kan hen expertise geven op JD en kan hen 
wellicht helpen om te letten op de symptomen passend bij JD.  
 
Om JD’ers en mantelzorgers te begeleiden bij de behoeften aan leefdomeinen is er specifieke kennis 
rondom de doelgroep nodig. De algemeen casemanagers hebben deze specifieke kennis niet. Zolang 
zij JD’ers blijven begeleiden zou het goed zijn als zij hierin een scholing volgen. Een mogelijkheid 
hiervoor is om enkele dagen mee te lopen met de JD-gespecialiseerde casemanager, zodat zij zien 
waar deze JD-gespecialiseerde casemanager zich op richt qua begeleiding. Daarnaast kan in de hbo+-
opleiding casemanagement dementie een module worden toegevoegd rondom JD. Zo bezit iedere 
casemanager de basiskennis.  
 
Voor de organisaties waar de casemanagers werkzaam zijn, is het van belang om nauwkeurig te 
kijken naar de caseload bij JD. Deze caseload ligt hoger dan bij ouderen met dementie en dit heeft 
financiële consequenties over de gehele “patient journey”. Vanuit de zorgorganisatie kan dit 
bespreekbaar worden gemaakt met de zorgverzekeraars en kan er worden gekeken naar 
gezamenlijke belangen, om te kijken wat de casemanager kost en wat het oplevert in de zin van 
minder crisisopnames en de vergroting van de draagkracht bij mantelzorger.   
 
De JD’er zelf heeft behoeften die voornamelijk spelen op het leefdomein “participatie”. De JD’er wil 
zichzelf nuttig voelen en het liefst blijven werken. Op dit moment is het nog niet overal mogelijk dat 
de JD’er vervangend werk verricht. Met bedrijfsartsen en werkgevers kan gekeken worden hoe JD’ers 
de ruimte kunnen krijgen om nog zo lang mogelijk aan het werk te blijven. Hierbij is het ook van 
belang dat er gekeken wordt naar de participatie van mantelzorgers. Doordat zij veel zorg dragen 
voor de JD’er zijn ze soms genoodzaakt minder te gaan werken. De werkgever kan hierin 
ondersteunen door met de mantelzorger een regeling te treffen zoals zorgverlof, tijdelijke verlaging 
van het arbeidscontract e.d. 
 
De triade casemanager, JD’er en mantelzorger is van essentieel belang voor de zorg rondom de JD’er 
en mantelzorger. Op dit moment is de algemeen casemanager hoofdzakelijk in gesprek met de triade 
in zijn geheel, terwijl er niet gekeken wordt naar de bilaterale assen. Voor deze casemanager is het 
een aanbeveling om de JD’er afzonderlijk te zien, maar ook de mantelzorger afzonderlijk. Een manier 
kan zijn door de gesprekken met de JD’er plaats te laten vinden op de JD-gespecialiseerde 
dagbehandeling, hierdoor heeft de casemanager direct zicht op hoe het met de JD’er gaat.  
 
Voor de JD’er en de mantelzorger is het van essentieel belang dat zij praten met hun casemanager. 
Of het nou een algemeen of een specialistische casemanager is, het is belangrijk dat de casemanager 
goed weet wat zich tijdens de “patient journey” afspeelt. Ook als de casemanager maar eens in de 
drie maanden langskomt is het belangrijk om de gebeurtenissen en ontwikkelingen expliciet te 
maken, bijvoorbeeld door een dagboek bij te houden. Voor de “patient journey” is niet de 
uiteindelijke bestemming (opname/overlijden) van belang, maar wel het sámen doorlopen van deze 
reis.   
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Bijlage 1. Topiclijst interviews  
 
Topics Voorbeeldvragen 

  

Algemeen • Introductie en doel van het interview 
Uitleg over JD-gespecialiseerde en algemeen casemanager 

• Heeft u vooraf vragen omtrent het interview? 

• Kunt u me, om te beginnen, eerst iets over u zelf vertellen? Wie bent u? 

• JD-er / mantelzorg: Heeft u een algemeen of JD-gespecialiseerde casemanager? 
 

JD • Kunt u me vertellen wat JD voor u inhoudt? 

• JD-er / mantelzorger: Wat heeft de diagnose voor u verandert? 

• Kunt u me vertellen welke zorg JD nodig heeft, anders dan bij ouderen? 

• Wat is uw ervaring omtrent de zorg rondom JD? 

Casemanagement • Kunt u me vertellen wat u onder casemanagement verstaat? 

• JD-er / mantelzorg: Kunt u me een voorbeeld geven waar de casemanager u met 
name bij helpt? 

• Welke competenties moet een casemanager volgens u hebben?  

• Heeft u een idee wat het verschil is tussen een algemeen of een JD-gespecialiseerde 
casemanager? 
Wat zijn daarbij volgens u de voor- en nadelen?  

• JD-er / mantelzorg: Bent u tevreden met uw casemanager of wat zou anders 
kunnen?  

Leefdomeinen • Kunt u me vertellen welke leefdomeinen relevant zijn voor JD? 

• JD/ Casemanager: Kunt u me vertellen op welke manier de casemanager met u aan 
de slag gaat door middel van de leefdomeinen en kunt u mij daar een voorbeeld van 
geven? (denk daarbij onder andere aan arbeid en relatie) 

• Bij JD-er / mantelzorger: Welke behoeften aan zorg heeft u als het gaat om het 
ziektebeeld? 

• Wat zou naast leefdomeinen nog meer belangrijk zijn om als casemanager op in te 
spelen?  

• Speelt kwaliteit van leven een rol in de begeleiding vanuit de casemanager  

• Wat vind u belangrijk dat u voor als mantelzorger gebeurd? 

• Wat zou voor u extra betekenis geven? 

Afsluiting • Als u zou mogen kiezen, zou u dan gaan voor een specialistische casemanager of 
een generieke en waarom? 

• Heeft u nog iets toe te voegen naar aanleiding van deze vragen? 
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Bijlage 2. Topiclijst Projectleider DvE 
 

Topics Voorbeeldvragen 

  

Algemeen • Introductie en doel van het interview 
Uitleg over JD-gespecialiseerde en algemeen casemanager 

• Heeft u vooraf vragen omtrent het interview? 

• Kunt u me, om te beginnen, eerst iets over u zelf vertellen? Wie bent u? 
 

Stuk consensus JD • Kunt u me vertellen wat JD voor u inhoudt? 

• Wat is de reden dat jullie een consensus zorgtraject hebben geschreven?  

• Hoe is het opgebouwd? 

• Wetenschappelijke onderbouwing? 

• Kunt u me vertellen welke zorg JD nodig heeft, anders dan bij ouderen? 

• Wat is uw ervaring omtrent de zorg rondom JD? 

Casemanagement • Kunt u me vertellen wat u onder casemanagement verstaat? 

• Welke competenties moet een casemanager volgens u hebben?  

• Heeft u een idee wat het verschil is tussen een algemeen of een JD-gespecialiseerde 
casemanager? 
Wat zijn daarbij volgens u de voor- en nadelen?  

• Wat is de rol van de casemanager vanuit jullie project? 

• Speelt financiën een rol bij inzet van casemanagement? 

• Wat zou er gebeuren als er geen casemanagement wordt ingezet? 

• Hoeveel cliënten begeleid de casemanager / hoe vaak ziet de JD’er de 
casemanager? 

 

Leefdomeinen • Kunt u me vertellen welke leefdomeinen relevant zijn voor JD? 

• Vanuit jullie consensus zorgtraject is er gekozen voor 1 leefdomein, waar is dat op 
gebaseerd? 

• Kunt u me vertellen op welke manier de casemanager met u aan de slag gaat door 
middel van de leefdomeinen en kunt u mij daar een voorbeeld van geven? (denk 
daarbij onder andere aan arbeid en relatie) 

• Wat zou naast leefdomeinen nog meer belangrijk zijn om als casemanager op in te 
spelen?  

• Speelt kwaliteit van leven een rol in de begeleiding vanuit de casemanager  

•  

Afsluiting • Als u zou mogen kiezen, zou u dan gaan voor een specialistische casemanager of 
een algemeen casemanager en waarom? 

• Heeft u nog iets toe te voegen naar aanleiding van deze vragen? 
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Bijlage 3. Observatielijst gesprek triade 
 

 
Deelnemende personen aan 
het gesprek 
 

 

 
Doel van het gesprek 
 

 

 

Reacties nav inbreng SCM SJD SMZ 

Observatie 

Non verbale 
communicatie tijdens 
gesprek 

    

Hoe wordt er 
gecommuniceerd 

  

 

 

Verbale communicatie  

Wordt er doorgevraagd 
en hoe? 

   

Welke leefdomeinen 
worden er aangehaald 
en hoe wordt daar op 
ingegaan? 

   

Kwaliteit van leven     

 

 

 


