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Samenvatting 

Introductie: De stelselwijziging van 2015 is gericht op toegankelijke zorg dicht bij de burger. 

Dementiezorg wordt georganiseerd in ongeveer 65 netwerken in Nederland. In deze 

netwerken verenigen zorgaanbieders, gemeenten, welzijnsinstanties, huisartsen en Alzheimer 

Nederland hun krachten om ook in de toekomst zorg voor mensen met dementie zeker te 

stellen. Echter bedienen deze netwerken maar een klein deel van de populatie. Er is een grote 

groep mensen met dementie niet in zicht van zorgverleners of huisartsen. Over deze groep is 

weinig bekend. In deze thesis wordt ingegaan op factoren die maken dat cliënten met dementie 

en hun mantelzorgers (geen) gebruik maken van zorg en ondersteuning en wat het netwerk 

kan doen om beter aan te sluiten bij de doelgroep. 

Methode: In de verkenning van literatuur werd er gezocht naar zorggebruik, toegankelijkheid, 

netwerken en integrale zorg. Deze resultaten werden als sensitizing concepts gebruikt bij het 

veldonderzoek in de regio Gooi en Vechtstreek. Er werden 14 semigestructureerde interviews 

gehouden waarvan 7 cliënten en/of mantelzorgers, 3 professionals (casemanager, sociaal 

wijkteam en welzijnscoördinator en 4 netwerkpartners (2 managers zorgaanbieders, 1 

beleidsmedewerker van een gemeente en 1 contactpersoon vanuit de regionale stichting 

Alzheimer Nederland). Aanvullend werden documenten bestudeerd en op verschillende 

plaatsen geobserveerd. De interviews zijn volledig getranscribeerd en open, axiaal en selectief 

gecodeerd. Tijdens analyse is samengewerkt met een onderzoekster van Dementiezorg voor 

Elkaar. 

Resultaten: Er worden verschillende onderliggende factoren aan zorggebruik omschreven. 

Coping blijkt een belangrijke waarde te zijn voor gebruik van zorg en ondersteuning. Hierbij 

ervaren mensen met een probleemgerichte coping meer sociale steun en hebben zij 

makkelijker toegang tot zorg ten opzichte van mensen met een vermijdende coping stijl. 

Cliënten en mantelzorgers geven aan een integraal zorgaanbod te ervaren waarbij 

professionals elkaar weten te vinden. Integratie op mesoniveau (organisatie van zorg) verloopt 

moeizaam, door tegenwerkende prikkels van marktwerking, verschillende belangen en 

versnipperde financiering. 

Conclusie: Uit het onderzoek blijkt dat er twijfel is aan eerlijke toegankelijkheid van zorg en 

ondersteuning voor mensen met dementie daar geneigdheid en mogelijkheid een belangrijke 

rol spelen in het gebruik van zorg. Het netwerk biedt integrale zorg en ondersteuning aan voor 

mensen die in zorg zijn, maar bedient maar een klein deel van de populatie. Verder onderzoek 

naar de niet-gebruiker wordt geadviseerd, om inzicht te krijgen in onderliggende 

karakteristieken. Zodat vraag en aanbod beter kan worden afgestemd en een grotere populatie 

bereikt kan worden. 
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1. Inleiding 

Als je zorg draagt voor de middelen, zal het doel wel voor zichzelf zorgen. 

Mahatma Gandhi 1869-1948 

1.1 Toegang tot zorg; verdwalen met dementie? 

De stelselwijziging van 2015 beloofde toegankelijke zorg, dicht bij de burger. Volgens recent 

onderzoek van de Nationale ombudsman is hier nog weinig van terecht gekomen. Burgers 

ervaren nog steeds knelpunten bij de toegang tot zorg; onduidelijkheid bij de aanvraag, 

onvoldoende inspraak en ondersteuning, onvoldoende deskundigheid van professionals, geen 

continuïteit en bureaucratische rompslomp (Tüzgolk-Broekhoven, Stam, & Atalikyayi, 2018). 

De ombudsman verwijt de overheid ‘hokjes denken’ en ‘potjes denken’ als het gaat om 

financiering, terwijl de burger juist terecht zou moeten kunnen bij een eerste aanspreekpunt 

waar multidisciplinair wordt samengewerkt en domein-overstijgend wordt gehandeld (Tüzgolk-

Broekhoven e.a., 2018:3).  

Om de zorg toegankelijk te maken voor de toenemende vraag van mensen met dementie zijn 

in Nederland ongeveer 65 dementienetwerken opgezet. In deze zorgnetwerken wordt door 

betrokken partijen zoals zorgaanbieders, gemeenten, financiers en patiëntenorganisaties 

samengewerkt om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren en om 

cliënten langer thuis te laten wonen (Alzheimer Nederland & Vilans, 2013). De samenwerking 

moet zorgen voor een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod dat aansluit bij de vraag van 

cliënten en mantelzorgers en dat op het juiste moment en in onderlinge samenhang worden 

geboden (ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) e.a., 2009). Het netwerk 

wordt echter omgeven door versnipperde financiering en een systeem gericht op marktwerking 

en concurrentie.  

Het vaste gezicht van de dementienetwerken is de casemanager. Casemanagers zijn hbo+-

opgeleide zorgmedewerkers die vanaf de diagnostische fase de zorg voor de cliënt 

coördineren. Zij hebben als doel de kwaliteit van leven van dementerenden te optimaliseren, 

de overbelasting van mantelzorgers te minimaliseren en de opname in een verpleeghuis uit te 

stellen (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), 2017; Alzheimer Nederland 

& Vilans, 2013). Onderzoek laat zien dat casemanagement zowel kosteneffectief is als een 

positief effect heeft op de gezondheid van de mantelzorger (van Mierlo e.a., 2016; Peeters 

e.a., 2012). 

De zorgvraag van mensen met dementie en hun mantelzorgers 

Dementie heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. Het dagelijkse functioneren van 

dementerenden wordt ernstig aangetast door geheugenverlies, cognitieve problemen en 
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psychische stoornissen. Het ziekteproces verschilt per persoon en is onvoorspelbaar (Holmes 

& Amin, 2016). Dementie begint met lichte cognitieve achteruitgang, waardoor de zieke 

aanvankelijk moeilijk te onderscheiden is van het gewone ouder worden.  

Slechts de helft van de thuiswonende mensen met dementie staat als zodanig bij de huisarts 

geregistreerd. Dit komt doordat patiënten niet altijd met een hulpvraag naar de huisarts komen 

of omdat ze de symptomen ontkennen. Ook stellen huisartsen soms de diagnose uit totdat een 

duidelijke achteruitgang in cognitief functioneren zichtbaar is (Nederlandse Huisartsen 

Genootschap (NHG), 2012; Bunn e.a., 2015). Diagnostiek van dementie is echter van belang 

om dementerende mensen passende zorg te kunnen bieden. Daarnaast zijn mensen in een 

vroeg stadium van dementie vaak nog wilsbekwaam en in staat om input te geven aan hun 

behandelplan (Martin e.a., 2015). 

Vaak komt de hulpvraag vanuit de omgeving van de dementerende. Ruim driehonderdduizend 

mantelzorgers zijn betrokken bij de zorg voor hun naasten. Deze mantelzorgers hebben een 

groot risico op overbelasting en depressie. Uit een peiling onder 3.400 mantelzorgers blijkt dat 

54% zich tamelijk belast of overbelast voelt (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de 

Gezondheidszorg (NIVEL) & Alzheimer Nederland, 2016). 

Meerdere studies zijn gedaan naar de zorgbehoeften van mensen met dementie en van hun 

mantelzorgers. Opvallend is dat cliënten zelf minder zorgbehoeften rapporteren dan hun 

naasten. Cliënten hebben voornamelijk behoefte aan psychologische ondersteuning, 

recreatieve activiteiten en gezelschap. Mantelzorgers hebben daarentegen meer behoefte aan 

individueel afgestemde informatie en psychische ondersteuning (Castillo, Woods, Orrel & 

Martin, 2013; Peeters e.a., 2010; Chester e.a., 2016).  

Nederlands onderzoek naar dementiezorg laat onvervulde zorgbehoeften zien door het gebrek 

aan kennis over het bestaande zorgaanbod, een drempel voor het gebruik van diensten en de 

ontoereikende diensten (Van der Roest e.a., 2009). Het supporten van mantelzorgers is 

belangrijk voor hun welzijn en draagt bij aan het langer thuis wonen van patiënten met 

dementie (Gaugler, Kane, Kane, Newcomer, 2005). 

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Het doel van deze studie is om inzicht te geven in onderliggende factoren van het gebruik van 

zorg en ondersteuning door dementerenden en hun mantelzorger. Voor dementienetwerken 

kan dit inzicht helpen om het aanbod beter af te stemmen en zo mogelijk een grotere 

cliëntengroep te bereiken.  
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De centrale vraag in dit onderzoek is: 

Welke factoren dragen eraan bij dat cliënten met dementie en hun naasten (geen) gebruik 

maken van het dementienetwerk met casemanagement? 

Om de vraagstelling te kunnen beantwoorden is eerst theoretische verdieping nodig over 

zorgnetwerken en zorggebruik. Het theoretisch kader, gericht op deelvraag één en twee, geeft 

richting aan het veldonderzoek, waarbij de derde en vierde deelvraag centraal staan.  

1. Wat zegt de literatuur over onderliggende factoren van zorggebruik? 

2. Voor welk type zorg zijn netwerken relevant? 

3. Wat doet het dementienetwerk voor cliënt en mantelzorger? 

4. Wat ervaren cliënten met dementie en hun mantelzorger als belemmerende en 

bevorderende factoren voor gebruik van zorg en ondersteuning? 

1.3 Relevantie  

Momenteel wordt veel onderzoek gedaan naar preventie, behandeling en passende zorg voor 

mensen met dementie (Livingston e.a., 2017; Chester e.a., 2016). Echter, er is weinig bekend 

over de niet-gebruikers en late gebruikers van dementiezorg (Markle-Reid & Browne, 2001). 

Hiernaast is er een gebrek aan kennis over de toegang van ondersteuning en zorg voor 

mantelzorgers van cliënten met dementie (Lethin, 2016). Deze studie beoogt bij te dragen aan 

dit onderzoeksveld door zich op deze doelgroep bij een specifiek dementienetwerk in 

Nederland te richten.  

Inzichten in gebruik van zorg en ondersteuning kunnen dit netwerk helpen om diensten beter 

op de cliëntengroep af te stemmen. Door de rijke beschrijving van de methode van onderzoek 

en de resultaten zullen andere dementienetwerken in Nederland zich (deels) herkennen in de 

uitkomsten. Dit is belangrijk voor de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning voor 

dementerenden en mantelzorgers in Nederland.  

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee wordt de relevante theorie omtrent netwerken en onderliggende factoren 

van zorggebruik uiteengezet. Door deze theorie met elkaar te verbinden wordt een 

conceptueel model gevormd dat richting geeft aan het onderzoek. In het derde hoofdstuk is er 

aandacht voor de gevolgde onderzoeksmethode. In hoofdstuk vier zijn aan de hand van citaten 

van onderzochte mantelzorgers en netwerkorganisaties de resultaten uiteengezet, gevolgd 

door een conclusie, discussie en aanbevelingen.  
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2 Theoretisch kader 

Het theoretisch kader richt zich op verkenning van de theorie omtrent de concepten 

‘zorggebruik’, ‘toegankelijkheid’, ‘netwerken’ en ‘integrale zorg’. 

2.1 Factoren van zorggebruik 

Onder zorggebruik wordt de mate verstaan waarin personen gebruikmaken van de 

gezondheidszorg (Foets, 2014). Om verschillen in gebruik van zorg te begrijpen, kan het 

Behavioural-model van Andersen toegepast worden. Het model verklaart verschillen in gebruik 

van en toegang tot zorg als een functie van de individuele geneigdheid, mogelijkheid en 

behoefte (Andersen, 1968, 1995, 2013). Het model is in de tijd aangepast waarbij er meer 

aandacht is gekomen voor het zorgsysteem, de externe omgeving en gezondheidsuitkomsten 

(Lengerke, Gohl & Babitsch, 2014; Foets, 2014). Hierdoor is het een multiniveaumodel 

geworden met ruimte voor zowel individuele als contextuele beïnvloedende factoren. In deze 

thesis wordt het Behavioural-model gezien als heuristisch model, waarbij de determinanten 

gebruikt worden om factoren die het zorggebruik al dan niet beïnvloeden te omschrijven. 

Hierbij is er gekozen voor de theorie van Andersen, daar deze zowel aandacht heeft voor 

individuele aspecten als ook de context meeneemt in zijn model.    

2.1.1 Geneigdheid tot zorg 

Er bestaan vier soorten factoren die de mate bepalen waarin mensen geneigd zijn zorg te 

gebruiken. Deze omvatten demografische factoren, genetische factoren, sociale structuur en 

gezondheidsovertuigingen. Demografische en genetische factoren suggereren de 

waarschijnlijkheid dat mensen gezondheidsdiensten nodig hebben. De sociale structuur gaat 

om de status van een persoon in de gemeenschap, het vermogen om met problemen om te 

gaan (coping) en hoe gezond of ongezond de fysieke omgeving is. Gezondheidsovertuigingen 

zijn attitudes, waarden en kennis over gezondheid en gezondheidszorg. De verwachting die 

mensen hebben of gebruik van zorg helpt de situatie te verbeteren, is een belangrijke 

voorspellende factor van zorggebruik (Andersen, 1995, Lengerke e.a., 2014; Foets, 2014). 

Contextuele geneigdheidsfactoren omvatten de demografische en sociale samenstelling van 

gemeenschappen, zoals metingen van scholingsniveau en criminaliteitscijfers, als ook 

gezondheidsovertuigingen van de gemeenschap. Deze omvatten collectieve waarden en 

culturele normen en het politieke perspectief ten aanzien van gezondheidszorg, financiering 

en toegankelijkheid (Andersen, 2013; Lengerke e.a., 2014) 

2.1.2 Mogelijkheid tot zorg 

Mogelijkheid omvatten twee soorten factoren die het voor mensen mogelijk maakt om zorg te 

gebruiken. Dit gaat om de financiering en de organisatie van zorg. Bij financiering gaat het om 
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individueel inkomen en vermogen, maar ook de dekking van de ziektekostenverzekering en 

eigen bijdragen. Organisatie van zorg gaat om beschikbaarheid van personeel en 

voorzieningen in de buurt waar mensen wonen en werken. Hierbij moeten mensen over de 

middelen en kennis beschikken om er gebruik van te kunnen maken. Sociale relaties kunnen 

een rol spelen in kennis en advies om zorg te vinden (Andersen, 1995, Lengerke e.a., 2014; 

Foets, 2014).  

Onder contextuele mogelijkheid factoren vallen gezondheidsbeleid, financiering en 

organisatie. Gezondheidsbeleid gaat om zowel het beleid van publieke als private 

zorginstellingen. Financiering gaat om het gemeenschapsinkomen en vermogen, maar ook 

om prijzen van gezondheidsdiensten en andere goederen en compensatiemethodes voor 

aanbieders. Organisatie gaat om het aanbod van diensten, services en personeel in de regio 

(Andersen, 2013; Lengerke e.a., 2014).  

Uit empirisch onderzoek in Nederland blijkt dat dementienetwerken van elkaar verschillen in 

wachttijden tot zorg (Kiers, 2017; Rijken, Jansen, Diermanse & ten Hove, 2016) en de eigen 

bijdrage aan dagbesteding of thuiszorg kan een afschrikkende werking hebben (Huijsman, 

2017). 

2.1.3 Behoefte aan zorg 

Individuele behoefte aan zorg en ondersteuning gaat om ervaren gezondheid en geëvalueerde 

gezondheid. Ervaren gezondheid gaat in op hoe mensen zelf hun gezondheid ervaren, welke 

symptomen ze ervaren, of ze zich zorgen maken en of de klacht ernstig genoeg is om 

professionele hulp in te roepen. Geëvalueerde gezondheid vertegenwoordigt de professioneel 

gedefinieerde behoefte en hierbij ook de biologische oorsprong. Al heeft de geëvalueerde 

behoefte ook een sociale component; de wetenschap verandert en de definiëring van 

gezondheid en ziekte ook (Andersen, 1995; Lengerke e.a., 2014; Foets, 2014).  

Onder contextuele karakteristieken van behoefte aan zorg wordt de populatiegezondheid 

omschreven. Een voorbeeld hiervan zijn de prevalentie en incidentie van ziekte die gedeeltelijk 

kunnen bepalen of patiënten gebruik maken van zorg (Andersen, 2013; Lengerke e.a., 2014). 

Andersen legt nadruk op het belang van behoefte aan zorg als voorspellende factor van 

zorggebruik. Dit is niet zozeer de professioneel gedefinieerde behoefte (waargenomen ziekte), 

maar voornamelijk hoe mensen zelf de ziekte ervaren en de symptomen zien (Andersen, 

1995). In het kader van dit onderzoek is behoefte aan zorg van belang daar zowel vanuit de 

huisartsenpraktijk (Van Hout, 2000) als empirisch onderzoek naar zorgbehoefte bij 

dementerenden blijkt dat mensen met dementie hun klachten niet erkennen en dus geen hulp 

zoeken (Castillo, Woods & Orrel, 2013) 
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2.1.4 Toegankelijkheid tot zorg 

Andersen ziet gebruik van zorg als gerealiseerde toegang van zorg. Er is in de literatuur veel 

aandacht voor het complexe concept toegang tot zorg. Toegang kan worden gedefinieerd als 

de mogelijkheid of het gemak waarmee consumenten of gemeenschappen in staat zijn 

passende diensten te gebruiken in verhouding tot hun behoeften (Whitehead, 1992). 

Rechtvaardige of onrechtvaardige toegang kan worden gedefinieerd volgens welke 

voorspellers van gerealiseerde toegang dominant zijn. Volgens Andersen zelf is er sprake van 

eerlijke toegankelijkheid wanneer variatie in zorggebruik komt door variatie in demografische 

factoren en behoefte aan zorg (Andersen, 1995).  

Levesque, Harris en Russel benadrukken dat toegang moet worden beschouwd als een 

interactie tussen potentiële gebruikers en gezondheidszorgmiddelen (2013). In deze thesis 

gaat het om de interactie tussen cliënten met dementie en hun mantelzorgers aan de ene kant 

en het netwerk dementie aan de andere kant. Deze interactie kan worden beïnvloed door de 

kenmerken van degenen die gebruikmaken van de diensten en door degenen die 

gezondheidszorg en sociale diensten leveren. Het gebruik van zorg kan op deze manier gezien 

worden als een ‘fit’ van vraag en aanbod als dimensies van toegankelijkheid (Lethin, 2016; 

Levesque, Harris & Russel, 2013).   

2.2 Netwerken in de dementiezorg 

In Nederland is dementiezorg georganiseerd in netwerken. Definities van een netwerk lopen 

uiteen, maar gaan allemaal om verbintenissen tussen organisaties om een bepaald doel te 

bereiken (Fabricotti, 2007; Provan, Fish & Sydow, 2007; Provan & Lemaire, 2012). Vanuit de 

sociologie kunnen deze verbintenissen gezien worden als banden tussen actoren (individuen 

of groepen). Dit maakt dat netwerken gekenmerkt worden door sociale interactie, relatie, 

samenwerking en vertrouwen (O’Donnel e.a., 2001; Provan, Fish & Sydow, 2007). Netwerken 

in de gezondheidszorg komen vaak formeel tot stand en worden doelgericht bestuurd. Relaties 

zijn niet hiërarchisch en netwerkpartners hebben de ruimte om autonoom te handelen (Provan 

& Lemaire, 2012) 

In Nederland is ook sprake van een zogenoemde zorgketen. Definities van een zorgketen 

hebben raakvlakken met het netwerk, daar het hier gaat om samenwerkende organisaties die 

gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor zorg voor een specifieke populatie (Fabricotti, 2007; 

Minkman, 2012). Van der Aa en Konijn zien ketens meer op operationeel niveau de zorg in de 

praktijk structureren terwijl netwerken op bestuurlijk niveau gepositioneerd worden (2001). In 

deze thesis wordt de definitie netwerk gehanteerd, waarbij de netwerkorganisaties gezamenlijk 

verantwoordelijk zijn voor een continuüm aan zorg aan mensen met dementie en hun 

mantelzorgers in een bepaald gebied. 
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Netwerken zijn van elkaar te onderscheiden op basis van verschillende kenmerken zoals 

beschreven in Figuur 1.  

 

2.2.1 Meerwaarde van netwerken 

In de literatuur worden uiteenlopende doelen en functies van netwerken omschreven. Popp 

e.a. beschrijven negen netwerk types met verschillende functies (2014). Voorbeelden van 

deze functies zijn het delen en genereren van kennis, het verruimen van de capaciteit en het 

mogelijk maken van innovatie. Een netwerk kan hierbij meerdere doelen of functies hebben, 

die met elkaar verbonden zijn en die zich met het netwerk mee ontwikkelen (Popp e.a., 2014; 

Randall, 2013). 

Het voordeel van samenwerking in netwerken voor organisaties is dat zij gezamenlijk naar 

complexe problemen kunnen kijken en samen kunnen werken aan een oplossing.  

Dementiezorg kenmerkt zich als een chronische, langetermijnzorg wat een andere benadering 

vraagt dan de acute zorg. Het zorgsysteem dat oorspronkelijk ingericht is op het effectief 

behandelen van acute aandoeningen, wordt bekritiseerd om zijn fragmentatie, verspilling en 

matige uitkomsten voor chronisch zieken (Minkman, Ahaus & Huijsman, 2009; MacAdam, 

2008). Voor dementiezorg zijn netwerken relevant om te komen tot geïntegreerde zorg, met 

een betere continuïteit, kwaliteit, toegang en efficiëntie, zodat bij een vermoeden van dementie 

cliënten en mantelzorger soepel begeleid kunnen worden door diagnose, behandeling en zorg 

(Alzheimer Nederland & Vilans, 2013). De organisatie van dementiezorg in een netwerk is dus 

van belang voor het afstemmen van het zorgaanbod, vergroten van de capaciteit, uitwisselen 

van kennis en het mogelijk maken van innovatie.  

Kenmerk Omschrijving 

Breedte continuüm Het aantal en type functies en diensten van de zorgketen 

Diepte Het aantal en typen organisaties en professionals in de zorgketen 

Proportie interne 

transfers 

Deel populatie dat door de zorgketen bediend wordt 

Vorm Juridische constructie 

Geografische 

spreiding 

De afstand tussen de organisaties in de zorgketen/gebied dat 

bediend wordt 

Financiering Wel of geen eenheid in financiering 

Wel of geen financier onderdeel van de zorgketen 

Verantwoordelijkheid Typen genomen verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld voor ziekte, 

betaalbare zorg, gezondheid) 

Figuur 1 Kenmerken van een netwerk (Fabricotti, 2007:31) 
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2.2.2 Dementienetwerk en de toegang tot zorg 

De zorgstandaard geeft een duidelijke rol van het dementienetwerk bij de toegankelijkheid van 

zorg en ondersteuning. Hierbij is een belangrijke taak het vroeg signaleren van cliënten met 

dementie. Dit doen zij door een pull-en-push-beweging. De pull-beweging zit aan de kant van 

het netwerk en vraagt van generalistische hulpverleners en organisaties (zoals het WMO-loket 

en de huishoudelijke zorg) dat zij signalen van dementerenden of mantelzorgers herkennen 

en actief opzoeken. De push-beweging komt vanuit mensen met mogelijk dementie zelf en 

hun naasten. Door het aanbieden van informatie over dementie en de mogelijkheden van hulp 

en het doorbreken van taboes kan herkenning van symptomen bevorderd worden (Alzheimer 

Nederland & Vilans, 2013). 

2.3 Behoefte aan integrale zorg 

Met name oudere, chronisch zieke zorgvragers hebben behoefte aan zorg vanuit verschillende 

zorginstellingen en professionals. Geïntegreerde zorg richt zich op dit type vraag, waarbij 

verder gekeken moet worden dan één zorgverlener of instantie (Minkman, 2012). Definities 

lopen uiteen, afhankelijk van hun achtergrond (MacAdam, 2008; Valentijn e.a., 2013; 

Minkman, 2012). In deze thesis wordt de definitie van Leutz aangehouden: 

“De zoektocht om het gezondheidszorgsysteem (acuut, primair, medisch en ervaren 

personeel) te verbinden met andere menselijke dienstverleningssystemen 

(bijvoorbeeld langdurige zorg, educatieve, beroeps- en huisvestingsdiensten) om de 

uitkomst te verbeteren (klinische, tevredenheid en efficiëntie)” (Leutz, 1999:77). 

Eerstelijnszorg kan vanuit individueel en populatieperspectief benaderd worden. De 

individuele zorg gaat om meer dan alleen de biologische oorsprong van gezondheid en ziekte. 

De zorg baseert zich hierbij op persoonlijke voorkeuren, behoeften en waarden en overbrugt 

de medische, psychologische en sociale problematiek. Bij populatiegebaseerde zorg gaat het 

om alle gezondheidsgerelateerde behoeften in een populatie. Vanuit dit paradigma moet de 

zorg worden afgestemd op alle populatiekarakteristieken - inclusief de politieke, economische, 

sociale en fysieke omgeving - voor een eerlijke verdeling van gezondheid en welzijn. Zowel 

het individuele als het populatieparadigma gaat ervan uit dat de meeste sociale en 

gezondheidsproblemen intergerelateerd zijn. Deze bewustwording is van belang bij het 

verbinden van sociale diensten en gezondheidszorg (Valentijn e.a., 2013). 

2.3.1 Lagen van integrale zorg 

Integratie van zorg kan op drie niveaus onderscheiden worden. Op macroniveau is dit de 

integratie van het systeem. Dit vraagt om een holistische aanpak waarbij de behoeften van de 

populatie centraal staan. Integratie op dit niveau zet cliënten in het hart van het systeem. 

Hierbij is er verbinding tussen de ‘cure’- en ‘care’-sector, wat leidt tot een continuüm van zorg 
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en ondersteuning. Verticale integratie is gebaseerd op het idee dat ziekten worden behandeld 

op verschillende specialisatieniveaus. Hierbij gaat het om integratie tussen verschillende typen 

instellingen, zoals het ziekenhuis, revalidatiekliniek en de eerstelijnszorg. Horizontale 

integratie heeft een meer holistische grondslag en gaat om integratie van vergelijkbare 

diensten tussen verschillende instellingen. De landelijke coördinatie van de spoedplekken voor 

dementeren is hier een voorbeeld van (Valentijn, 2013; MacAdam, 2008). 

Op mesoniveau ligt de focus op integratie van de organisatie van de zorg voor een bepaalde 

groep cliënten. Hierbij gaat het om de coördinatie en het managen van multidisciplinaire 

zorgtrajecten, afspraken over de rollen en taken van betrokken professionals of organisaties 

en het monitoren van resultaten op integraal zorgniveau. 

De integratie van professionals binnen en tussen organisaties kan ook op het mesoniveau 

gepositioneerd worden. Deze professionele integratie is gebaseerd op gedeelde 

competenties, rollen, verantwoordelijkheden en de verantwoordelijkheid om een uitgebreid 

continuüm van zorg te bieden aan een bepaalde populatie. Gepaste financiering en regulatie 

kan professionele integratie stimuleren, terwijl een gebrek aan gedeelde taal en uiteenlopende 

helingsparadigma’s de professionele integratie bemoeilijken.  

Op microniveau omvat klinische integratie de persoonlijke zorg en routing van een cliënt, het 

aanpassen van zorg aan de individuele voorkeuren en behoeften en de overdracht van 

informatie tussen betrokken zorgverleners (Minkman, 2012; Valentijn e.a. 2013; MacAdam, 

2008). 

2.3.2 Functionele en normatieve integratie 

Literatuur concludeert dat voor persoonlijke, geïntegreerde zorg integratie op alle dimensies 

moet plaatsvinden (Minkman, 2012; MacAdam, 2008; Valentijn e.a., 2013). Valentijn 

onderscheidt functionele en normatieve integratie (2013).  

Functionele integratie omvat de organisatorische randvoorwaarden voor organisaties en 

professionals om geïntegreerde zorg aan te bieden. Dit heeft als doel de integratie op micro-, 

meso- en macroniveau te verbinden. Voorbeelden hiervan zijn coördinatie van financieel 

management, informatiesystemen en kwaliteitsverbetering.  

Normatieve integratie richt zich op de verschillen tussen professionals of organisaties. 

Voorbeelden van normatieve integratie zijn een gedeelde missie, visie, en cultuur en gedeelde 

waarden. Deze integratie kan gecreëerd worden door leiderschap (Valentijn e.a., 2013). 
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2.4 Conceptueel model 

In Figuur 2 staat het conceptueel model dat vanuit het theoretisch kader is gevormd. Het 

conceptueel model heeft richting gegeven aan het onderzoek. 

 

Figuur 2 Conceptueel model 

De verwachting is dat het dementienetwerk aanbodgerelateerde factoren beïnvloed die onder 

mogelijkheid vallen, zoals afstemming van het zorgaanbod. Hiernaast is de verwachting dat 

het netwerk inspeelt op geneigdheidsfactoren van individuen maar ook van de gehele 

populatie, met voorlichtingscampagnes en training. Op deze manier is het dementienetwerk 

van invloed op gebruik van zorg en ondersteuning. 

Om diensten goed op cliënten en mantelzorgers af te stemmen is de verwachting dat het 

netwerk zich ook inzet om informatie van gebruikers terug te krijgen, zodat vraag en aanbod 

op elkaar afgestemd kunnen worden. 
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3 Methode 

3.1 Onderzoeksdesign 

Het zorgnetwerk is benaderd als systeem, met een eigen structuur en cultuur die de relatie 

tussen actoren vormt. Hierbij is ervan uitgegaan dat elke actor (organisatie, professional, 

mantelzorger of cliënt) een eigen visie en realiteit heeft van het netwerk. Het netwerk is zowel 

vanuit het perspectief van de rol van de actoren bestudeerd als het perspectief van het 

zorgnetwerk als systeem. De rol van de actoren was van belang bij het onderzoeken hoe het 

netwerk vormgeeft aan de integrale zorgverlening. Vanuit systeemperspectief is de 

meerwaarde van het netwerk voor cliënt en mantelzorger onderzocht. Deze studie is te 

plaatsen in het constructivistische paradigma dat ervan uitgaat dat er niet één objectieve 

realiteit bestaat, maar dat de realiteit een sociale constructie is (Mortelmans, 2013). 

Het onderzoek naar zorggebruik van dementerenden en hun mantelzorgers is benaderd vanuit 

het symbolisch interactionisme. Hierbij is ervan uitgegaan dat het gebruik van zorg alleen tot 

stand komt door een proces van zelfinteractie. Om voldoende verdieping te krijgen in alle 

betrokkenen is gekozen voor een kwalitatieve casestudy, waarbij het onderzoek zicht richt op 

een specifiek dementienetwerk. Door deze benadering kunnen zowel het cliëntenniveau als 

het operationele en bestuurlijke niveau meegenomen worden in het onderzoek.  

3.2 Onderzoekspopulatie en dataverzameling 

Het onderzoek is begonnen met het vergaren van literatuur door middel van verschillende 

methoden: universitaire bibliotheek, sneeuwbalmethode, zoekmachine Google en uitwisseling 

van relevante literatuur met medestudenten. Er is gezocht naar de concepten “netwerk”, 

“integrale zorg”, “zorggebruik” en “toegankelijkheid van zorg”. Literatuur is geselecteerd op zo 

recent mogelijk of theorie die in de hedendaagse wetenschap nog regelmatig wordt ingezet. 

Om toegang te krijgen tot de lastige onderzoeksgroep van niet-gebruikers is er aangesloten 

bij het landelijke onderzoeksprogramma Dementiezorg voor Elkaar dat in opdracht van de 

gemeente Huizen de moeilijk bereikte mantelzorger onderzoekt. Hierdoor is de case gekozen 

van het dementienetwerk Gooi en Vechtstreek. De deelvragen die centraal staan in het 

empirische onderzoek zijn: 

• Wat doet het dementienetwerk voor cliënt en mantelzorger? 

• Wat ervaren cliënten met dementie en hun mantelzorger als belemmerende en 

bevorderende factoren voor zorggebruik? 

In totaal werden veertien diepte-interviews afgenomen waarvan vier met netwerkpartners 

(beleidsmedewerker vanuit de gemeente, Alzheimer Nederland afdeling Gooi e.o., twee 

managers van Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg(VVT)-instellingen), drie 
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professionals (specialistisch casemanager, generalistisch casemanager/lid sociale wijkteam 

en coördinator van welzijnsfaciliteit) en zeven met mantelzorgers waarvan drie samen met de 

cliënt met dementie waren. Aanvullend werd in twee huisartsenpraktijken een MDO kwetsbare 

ouderen geobserveerd en werden twee dagbestedingen bezocht.  

De selectie van de respondenten heeft plaatsgevonden middels doelgerichte 

steekproeftrekking. De variëteit van respondenten is gezocht in functie, organisatie en 

werkgebied. Ook is gezocht naar respondenten die zowel informatie hebben over het netwerk 

als over (niet-)gebruikers van zorg. Omwille van de herleidbaarheid van respondenten is 

ervoor gekozen een algemene omschrijving te geven van de netwerkpartner, professional of 

cliënt en mantelzorger. De codeersleutel kan voor wetenschappelijke doeleinden opgevraagd 

worden bij de onderzoeker. 

De interviews waren semigestructureerde interviews waarbij er voldoende ruimte was voor de 

spontaniteit van het gesprek. De bestudeerde literatuur gaf voldoende aanknoping tot het 

samenstellen van een topiclijst.  

Een casemanager heeft vier respondenten aangedragen. Dit betroffen drie cliënten met 

beginnende dementie samen met hun partner en één dochter die mantelzorger is.  

Alzheimer Nederland afdeling Gooi e.o. en de gemeente Huizen hebben zorg gedragen voor 

het vinden van ‘slecht bereikte’ mantelzorgers die als respondent konden dienen. Dit bleek 

echter zeer moeizaam te zijn. De respondenten die meewerkten aan het onderzoek waren 

allen bekend met een deel van het netwerk, zoals het alzheimercafé of een dagbesteding.  

Doordat respondenten verschillende delen van het netwerk gebruiken, bijvoorbeeld wel 

casemanagement maar geen ondersteuning vanuit Welzijn of vice versa, was het wel mogelijk 

om in te gaan op redenen van niet-zorggebruik. De informatie over zorggebruik door cliënten 

en mantelzorgers werd aangevuld met de interviews met de professionals die te maken 

hebben met (achterblijvend) gebruik van zorg en ondersteuning. 

Omdat de niet-gebruikers geen deel hebben genomen aan het onderzoek is ervoor gekozen 

de vraagstelling te verbreden naar inzichten in het (niet-) zorggebruik van het dementienetwerk 

met casemanagement. Door deze verbreding is het mogelijk om zowel de bevorderende als 

de belemmerende factoren van zorggebruik mee te nemen.  

Voorafgaand aan de interviews is een compacte documentenanalyse verricht. Dit betrof 

bronnen uit het veld, zoals jaarplannen, patiënteninformatie en nieuwsbrieven. Deze 

documenten zijn gebruikt als input en ondersteunend materiaal voor de interviews. 
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3.3 Data-analyse 

De interviews zijn met toestemming van de respondenten opgenomen en volledig 

getranscribeerd. Voor de analyse zijn deze transcripten en de aantekeningen van de 

observaties gebruikt. Allereerst zijn de data ‘open’ gecodeerd. Hierbij zijn relevante 

trefwoorden bij stukken tekst geplaatst. Tijdens de open codering is niet geselecteerd op 

relevantie waardoor deze codering een exploratief karakter heeft (Boeije, 2016).  

Vervolgens is gekeken welke codes bij elkaar horen en zijn deze geplaatst in thema’s; ze zijn 

axiaal gecodeerd (Green e.a., 2007; Mortelmans, 2013). Dit leverde vijf hoofdconcepten op 

met bijbehorende subconcepten. De codeboom is weergegeven in Figuur 3. 

De resultaten zijn per thema uitgewerkt en in een mindmap geplaatst. Hiermee was het 

mogelijk de verbanden tussen de thema’s aan te geven (Boeije, 2016). Tijdens de data-

analyse is samengewerkt met de onderzoeker van Dementiezorg voor Elkaar.  

In het resultatenhoofdstuk zijn de belangrijkste bevindingen uitgewerkt, ondersteund met 

citaten. Deze resultaten zijn vervolgens afgezet tegen het theoretisch kader om zo antwoord 

te geven op de probleemstelling (Mortelmans, 2013).  

Figuur 3: Codeboom 
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3.4 Validiteit en betrouwbaarheid 

Validiteit heeft betrekking op de waarheid: meet het onderzoek wat het beoogt te meten 

(Mortelmans, 2013; Swanborn, 2015). Met verschillende methodes van data verzamelen, 

observaties, documenten en interviews, is geprobeerd het aantal invalshoeken op het 

onderwerp te vergroten (datatriangulatie). Ook is door het gebruik van verschillende type 

respondenten (cliënten en mantelzorgers, professionals en bestuurders) geprobeerd om een 

gedifferentieerd beeld te geven van de complexe werkelijkheid. De uitwerking van de 

resultaten zijn voorgelegd aan de respondenten om te laten controleren op juistheid en 

geloofwaardigheid.  

De mate van generaliseerbaarheid (externe validiteit) is laag, daar deze studie is gebaseerd 

op één case in de regio Gooi & Vechtstreek. Hierbij zijn specifiek respondenten vanuit deze 

regio benaderd. Echter, de overstijgende uitkomsten zoals welke invloed de organisatie van 

integrale zorg heeft op het zorggebruik, zijn wel te generaliseren. Deze uitkomsten zijn 

gefundeerd op bestaande theoretische kennis en kunnen zo nieuwe inzichten geven in de 

bestaande theorie. Hierdoor is er sprake van theoretische generaliseerbaarheid (Mortelmans, 

2013). 

Betrouwbaarheid gaat erom of bij herhaling van het onderzoek dezelfde resultaten worden 

gevonden; ofwel de stabiliteit van de onderzoeksresultaten (Swanborn, 2015). In kwalitatief 

onderzoek is een hoge mate van betrouwbaarheid moeizaam te behalen, omdat een sociaal 

verschijnsel wordt onderzocht. Iedere setting is uniek en dus niet reproduceerbaar 

(Mortelmans, 2013). Om de rol van de onderzoeker zoveel mogelijk te neutraliseren is er 

tijdens de analyse samengewerkt met de onderzoeker van Dementiezorg voor Elkaar. Hierbij 

zijn er twee interviews door beide onderzoekers gecodeerd, waarna de resultaten met elkaar 

vergeleken zijn. De externe betrouwbaarheid kan verhoogd worden door inzicht te geven in 

methodologische beslissingen. Hiervoor is voorafgaand aan het onderzoek een zelfreflectie 

geschreven en tijdens het onderzoek een audit trail bijgehouden. Deze documenten zijn 

gebruikt om in het discussiehoofdstuk te reflecteren op de rol die de onderzoeker heeft 

gespeeld. 

3.5 Ethiek 

Voorafgaand aan deelname aan het onderzoek zijn de respondenten geïnformeerd over het 

doel van het onderzoek en de behandeling van de onderzoeksgegevens. Voorafgaand aan de 

interviews is toestemming gevraagd om het gesprek op te nemen. De kwetsbare respondenten 

met dementie zijn geïnterviewd in het bijzijn van de mantelzorger. De gegevens van 

respondenten zijn vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd.  
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4 Resultaten 

Aan de hand van sensitizing concepts die voortkomen uit het theoretisch kader zijn in dit 

hoofdstuk de resultaten van het veldonderzoek beschreven. De resultaten komen voort uit de 

verkregen data vanuit de interviews welke ondersteund zijn door observaties en documenten. 

Indien gepast worden resultaten belicht vanuit het perspectief van de cliënt, mantelzorger, 

professional of netwerkpartner. 

4.1 Factoren van zorggebruik 

Voor het presenteren van onderliggende factoren van zorggebruik wordt in deze paragraaf 

gebruik gemaakt van de individuele en contextuele factoren van het Behavioural-model.  

4.1.1 Geneigdheid tot zorg 

“Het hangt ook wel erg af van de mantelzorger zelf, en trouwens ook wel van iemand 

die net aan het dementeren is. Van hoe open of geaccepteerd hij het zelf heeft. Mijn 

ervaring is dat als je het kan accepteren dat je het dan een stuk makkelijker hebt, dat 

je dan zo in het circuit komt van het netwerk van of professionals of vrijwilligers. (…) In 

wezen wil iedereen wel hulp hebben denk ik. Maar als je het niet accepteert kom je ook 

niet tot een hulpvraag.” (Netwerkpartner 1) 

Individuele geneigdheidsfactoren 

De individuele geneigdheidsfactoren omvatten, zoals eerder gesteld, demografische en 

genetische factoren, sociale structuur en gezondheidsovertuigingen. 

De demografische gegevens van de regio Gooi en Vechtstreek geven een beeld van de 

waarschijnlijkheid dat mensen gezondheidsdiensten nodig hebben. Zowel de 

levensverwachting als de ervaren gezondheid ligt in de regio hoger dan het landelijk 

gemiddelde. Het percentage ouderen is hoog in de regio, terwijl het aantal mantelzorgers lager 

is dan het landelijk gemiddelde (RIVM, z.d.; GGD Gooi en Vechtstreek, 2017). Genetische 

factoren zijn in dit onderzoek niet meegenomen, daar deze een zeer beperkte rol spelen bij 

het ontwikkelen van dementie. Leeftijd is met name een grote voorspeller is van het 

ontwikkelen van dementie (Alzheimer Nederland, z.d.). De hoge vergrijzing in de regio 

voorspelt dan ook dat het aantal mensen met dementie waarschijnlijk hoog is, terwijl het aantal 

mantelzorgers lager is dan het Nederlands gemiddelde. 

De sociale structuur gaat over de status van een persoon in de gemeenschap, hoe gezond of 

ongezond de fysieke omgeving is en het vermogen om met problemen om te gaan (coping). 

Opvallend is dat coping voor respondenten een zeer belangrijke voorspeller blijkt te zijn voor 

zorggebruik. Uit de interviews met cliënten en mantelzorgers kwamen twee typen coping naar 

voren: mensen die problemen erkennen en deze bespreekbaar maken en mensen die de 
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problemen verbergen, geen ziekte-inzicht hebben of de problemen niet bespreekbaar maken. 

De reactie die mensen krijgen vanuit de omgeving – of de verwachte reactie – lijkt hierbij een 

rol te spelen. 

Cliënten en mantelzorgers die de ziekte bespreekbaar maken ervaren steun vanuit hun sociale 

omgeving. Zij hebben vrienden en buren die de mantelzorger ondersteunen en krijgen ook 

vanuit verenigingen en de kerk ondersteunende reacties. Cliënten met een meer vermijdende 

coping bespreken de ziekte niet en ervaren dan ook geen steun. Ook zijn er cliënten die de 

symptomen zelf wel door lijken te hebben, maar deze niet bespreken met hun mantelzorgers. 

Als verklaring hiervoor geven mantelzorgers aan dat het niet in de aard zit van hun naaste om 

eigen problemen te bespreken, de cliënt de klachten wellicht zelf niet zo kon duiden of uit 

schaamte of angst. Deze schaamte of angst kan samenhangen met de status die de cliënt 

heeft in de gemeenschap. Status gaat hierbij niet alleen om werk of aanzien, maar ook over 

de rol die iemand aanneemt in het sociale leven, zoals in verenigingen of vrijwilligerswerk. 

Professionals geven aan dat de status van de cliënt invloed heeft op het type zorg of 

ondersteuning dat zij geneigd zijn te gebruiken. Zo is een cliënt die normaliter in werk of sociale 

activiteiten veel contacten heeft eerder geneigd om zich thuis te voelen bij een dagbehandeling 

dan iemand met een meer gesloten, op zichzelf gerichte houding.  

“En ik moet zeggen, wij hebben het ook al een hele tijd, over die cognitieve stoornis 

mocht ik van mijn man niet praten. Want hij zat nog in het kerkbestuur, financiën van 

de kerk tot een klein jaar geleden, dus het is heel hard gegaan. Als wij hadden gezegd 

hij heeft een cognitieve stoornis, dan was hij bang dat ze het hem af zouden pakken.” 

(Mantelzorger 5) 

Opvallend is het contrast tussen twee respondenten die beiden actief waren bij verenigingen 

met verschillende coping. De cliënt met vermijdende coping verborg het probleem wat maakte 

dat sociale contacten afnamen (zie citaat hierboven). De cliënt die juist open was over de 

aandoening besprak dit op de vereniging wat leidde tot begrip en sociale steun.  

De fysieke omgeving is niet als belangrijke factor naar voren gekomen vanuit de interviews. 

Eerder onderzoek vanuit het RIVM laat zien dat de leefomgeving (bevolkingssamenstelling, 

sociale samenhang, publieke ruimte, veiligheid, voorzieningenniveau en woningvoorraad) 

bovengemiddeld aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de inwoners aan gesteld 

zijn (RIVM, z.d.). 

De gezondheidsovertuiging kwam voornamelijk naar voren in het beeld dat respondenten 

hebben van zorg en ondersteuning. Een aantal cliënten en mantelzorgers hadden een negatief 

beeld van ondersteuningsdiensten, wat maakte dat zij niet geneigd waren gebruik te maken 
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van deze diensten. Professionals beamen dit en proberen deze beeldvorming bij potentiële 

gebruikers te doorbreken. Zij geven aan dat dit in de meeste gevallen wel lukt, wanneer uitleg 

is gegeven over de ondersteuning die de professional biedt of als mensen een keer bij de 

ondersteuningsfaciliteit zijn geweest. Het lukt echter niet altijd. Een mantelzorger vertelt over 

zijn ouders die beiden kwetsbaar zijn en van wie één dementerend: 

“Nee, mijn vader loopt er weleens doorheen en that’s it. Nee volgens mij hebben ze er 

ook niet zo behoefte aan. Je ouders hebben er geen behoefte aan? Nee, want er wordt 

best wel veel georganiseerd, om 10.00 uur gaat de sirene van vandaag en is er weer 

bingo of weet ik veel wat. Of ze kunnen eten daar. Dat doen ze gewoon niet. Niet? 

‘Nee, (lach) dat ga ik echt niet doen’ (spreekt vanuit ouders). Achterlijk. Ik bedoel het is 

er. Maak er gebruik van. De eerste paar maanden ben ik elke dinsdag daarheen 

gegaan om samen met ze daar te eten. Dat vonden ze hartstikke gezellig. Toen zei ik 

van ‘jullie weten nu hoe het is daar, ga er dan heen’. Niks meer.” (Mantelzorger 7) 

Mogelijk liggen hier nog andere geneigdheidsfactoren aan ten grondslag, die niet duidelijk naar 

voren zijn gekomen in dit onderzoek. Hier tegenover staan cliënten en mantelzorgers die 

ondersteuningsbijeenkomsten bezoeken wanneer dit past in de agenda. Zij geven aan 

ondersteuning te zoeken voor informatie, advies en het opdoen van contacten. 

Ten slotte blijkt autonomie een rol te spelen. Een aantal mantelzorgers geeft aan dat cliënten 

terughoudend zijn om de ziekte bespreekbaar te maken uit angst dat zij niet meer autonoom 

mogen handelen – geen auto meer mogen rijden en geen (vrijwillige) taken meer mogen 

uitvoeren. Uiteindelijk lijken cliënten, ongeacht de gevorderde dementie, een eigen keuze te 

maken om wel- of niet gebruik te maken van zorg of ondersteuning.  

“We hebben natuurlijk ook de dagopvang geprobeerd. En de casemanager maar 

zeggen ‘nee dat is heel goed voor u (…), nee dat vindt u echt leuk’, en dat dacht ik ook 

wel. Maar dan zat ze er weer, en dan zei ze ‘wat doe ik hier’? En dan moest ze zingen, 

dat deed ze dan wel heel braaf mee. Maar dan zei ze van ‘ik wil hier weg’. En op een 

gegeven moment stuurde ze de chauffeurs weg, ‘nee hoor ik ben ziek’. Het is geen 

slimmigheid maar een soort intuïtie van dit wil ik niet. En ik heb mijn hele leven dingen 

moeten doen die ik niet wil. En dat wil ik niet meer. En zelfs de Bolder in Huizen, waar 

ze zat, die zeiden ‘nee het is niet goed voor uw moeder’. Want we hebben het 7 weken 

geprobeerd, maar elke keer. (…) Voor haar in haar koppie was het niet goed. Nou toen 

ik dat ook op papier had toen dacht ik van nou ja we hebben het geprobeerd.” 

(Mantelzorger 4) 

Deze eigen keuze wordt door verschillende professionals bevestigd en als waardevol gezien. 

Ondanks dat het niet altijd de situatie is die de professional voor ogen heeft, als een cliënt een 
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weloverwogen beslissing neemt wordt dat gerespecteerd. Sommige cliënten zijn geneigd om 

zich terug te trekken en vinden de eenzaamheid niet erg. Professionals geven aan dat zij dit 

ook respecteren, als het past bij de cliënt en niet een uiting is van ziekte. 

Contextuele geneigdheidsfactoren 

Contextuele geneigdheidsfactoren omvatten ook weer demografische gegevens als ook 

gezondheidsovertuigingen van de gemeenschap. Opvallend aan de demografische gegevens 

is dat de sociaaleconomische status in Gooi en Vechtstreek hoger ligt dan in Nederland (0,89 

t.o.v. 0,17) en het aantal niet-westerse allochtonen lager (RIVM, z.d.). Niet alleen de inwoners 

zijn overwegend rijk – waarbij niet vergeten moet worden dat er ook inwoners zijn met een 

gemiddeld of laag inkomen – maar ook de deelnemende gemeente gaf aan rijker te zijn dan 

andere gemeentes. Hierdoor vertelde de gemeente gemakkelijker te investeren in innovatieve 

welzijnsinitiatieven.  

Een andere contextuele geneigdheidsfactor is de gezondheidsovertuiging van de 

gemeenschap. Waar netwerkpartners denken dat de gemeenschap niet erg 

dementievriendelijk is, ervaren cliënten en mantelzorgers dit anders. Zij geven aan uit 

verschillende onverwachte hoeken, zoals buren en op verenigingen, steun en begrip te 

ervaren. De regionale gezondheidspeiling bevestigt dit (GGD Gooi en Vechtstreek, 2017).  

Samenvattend komt coping naar voren als belangrijke geneigdheidsfactor om te komen tot 

zorggebruik. Hiernaast wordt autonomie benadrukt, waarbij het voor cliënten en mantelzorgers 

belangrijk is dat er ruimte is voor eigen keuze in zorg en ondersteuning dat past. Vanuit de 

omgeving geven respondenten aan steun en begrip te ervaren.  

4.1.2 Mogelijkheid tot zorg 

“…maar dat is het belangrijkste, al die lijntjes die moeten kort zijn gewoon. En dat is 

denk ik het hot item van de hele zorg. Van ja maar dan moet je niet bij die zijn, dan 

moet je bij die zijn. Wat we nu ondervonden hebben, dan is dat niet zo. De 

casemanager geeft aan van ‘daar moet je zijn’, dan is het ook goed. En zo werkt het 

dan ook super.” (Cliënt en Mantelzorger 2) 

Individuele mogelijkheidsfactoren 

Individuele mogelijkheid omvat de concepten financiering en organisatie van zorg. Onder 

organisatie van zorg vallen de volgende onderwerpen op: vindbaarheid (informatie), 

toegankelijkheid, zorg- en ondersteuningsaanbod en patiëntgerichtheid.  

Opvallend is dat alle cliënten en mantelzorgers aangeven een soepel zorgpad te ervaren, 

waarin professionals elkaar weten te vinden en naar elkaar verwijzen. Zij ervaren geen lange 
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wachttijden. Alle cliënten en mantelzorgers zijn via de huisarts doorverwezen naar de 

geheugenpoli en casemanager.   

Alle mantelzorgers geven aan een goede band te hebben met de huisarts en ervaren 

laagdrempelig contact met de huisarts, casemanager, welzijnswerker en zelfs ook met de 

neuroloog. Twee mantelzorgers hebben minder goed contact met hun casemanager. Zij lijken 

meer onzeker en zaten meer met vragen over toekomstige zorg en ondersteuning.  

Voor de vindbaarheid zijn cliënten en mantelzorgers afhankelijk van professionals en de 

regionale afdeling van Alzheimer Nederland. Door de vele informatie over het aanbod en 

financiële voorwaarden zijn cliënten en mantelzorgers niet altijd in staat zelfstandig aan alle 

informatie te komen. Ook is er geen sociale kaart, omdat het aanbod zo snel verandert volgens 

netwerkpartners. 

Professionals zien het ook als hun taak mensen te voorzien van gerichte informatie. De 

informatie over het aanbod loopt voornamelijk via professionals bij zorg- en 

ondersteuningsaanbieders of wijkcentra, het WMO-loket of de regionale stichting Alzheimer. 

Hiernaast proberen gemeente en stichting Alzheimer mensen te informeren via de lokale krant.  

De casemanager heeft als taak mensen onafhankelijk te informeren over het aanbod dat bij 

hen past. Vanuit de respondenten die een goede band hebben met de casemanager lijkt dit 

ook zo te werken. Zij geven aan korte lijntjes te ervaren in het aanbod, zorgverleners verwijzen 

naar elkaar en zij voelen zich gehoord. Hierdoor lijken zij meer hun zorgen te kunnen delen. 

“De casemanager is er altijd. Ze is niet opdringerig hoor, helemaal niet, maar ze is er. 

Klaar. En ze ziet het ook aan je, als je ergens last van hebt. Of je gewoon meehelpen 

denken in de zin van; ‘hebben jullie daaraan gedacht? Daar kunnen jullie ook hulp bij 

krijgen’. En dan denk ik van fijn, als een ander je al iets aandraagt want dit is voor het 

eerst dat je zo’n proces mee maakt en je weet niet wat voor mogelijkheden er allemaal 

zijn. Waar je allemaal aan moet denken. Dat een ander een stukje zorg mee kan 

dragen.” (Cliënt en Mantelzorger 2) 

Uit de interviews kwam naar voren dat zij minder zaten met de vraag: Wat als mij wat gebeurt, 

hoe moet het dan met mijn naaste? Mantelzorgers lijken vooral op zoek te zijn naar informatie, 

voordat zij die daadwerkelijk nodig hebben. Hierbij ervaren mantelzorgers met een minder 

intensieve band met de casemanager niet de proactieve ondersteuning met informatie om de 

zorgsituatie te verbeteren. Zij hebben meer het gevoel er alleen voor te staan. Zo vertelde een 

respondent over de casemanager: 
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“…die is in november een keer geweest bij mijn man toen was ik aan het werk. Maar 

goed ik weet het niet, het is denk ik niet de bedoeling dat ik die man regelmatig bel 

ofzo.” (Mantelzorger 5) 

Ook kunnen cliënten en mantelzorgers terecht bij overige zorg- en ondersteuningsaanbieders. 

Voor mensen die geen casemanager hebben en niet in beeld zijn van zorg of ondersteuning, 

is er het sociale wijkteam. Dat vangt signalen op van kinderen, buurtbewoners of huisartsen 

die zich zorgen maken over bepaalde mensen. Het is aan hen de taak om de situatie in kaart 

te brengen, hulpvragen te verhelderen en mensen wegwijs te maken. De respondent vanuit 

het sociale wijkteam geeft aan dat het bijna altijd lukt om in gesprek te komen en een passende 

oplossing te vinden. 

De meeste mantelzorgers ontvangen de nieuwsbrief van Alzheimer Nederland afdeling Gooi 

e.o., waarin het ondersteuningsaanbod van de regio staat vermeld. De ervaringen met de 

nieuwsbrief zijn verschillend. Mantelzorgers lezen de nieuwsbrief voornamelijk vanwege de 

informatie over de alzheimercafés. Een aantal mantelzorgers vindt geen aansluiting bij de 

nieuwsbrief, voelt zich niet aangesproken bij de stukken en ervaart zo ook geen aansluiting bij 

Alzheimer Nederland. Ook gaf een respondent aan de nieuwsbrief niet te lezen daar deze 

digitaal is.  

Het alzheimercafé wordt maandelijks door ongeveer veertig mensen bezocht. Cliënten en 

mantelzorgers hebben goede ervaringen met deze avonden en geven aan het prettig te vinden 

om op deze manier informatie te krijgen over de ziekte en het zorg- en ondersteuningsaanbod 

en om contacten op te doen. Naast het alzheimercafé worden er nog tal van 

ondersteuningsactiviteiten voor cliënt en mantelzorger georganiseerd in verschillende 

wijkcentra of zorgaanbieders. Een aantal mantelzorgers geeft aan dat de bereikbaarheid een 

rol speelt voor het bezoeken van deze ondersteuningsactiviteit. 

Professionals zijn gericht op patiëntgericht werken. Uit alle interviews met professionals als 

ook met netwerkpartners komt de afstemming van het aanbod op de vraag naar voren. 

Professionals hebben oog voor het individu en zijn eigen netwerk, proberen hierin te sturen en 

indien nodig zorg of ondersteuning aan te dragen dat aansluit op de vraag van de cliënt. Ook 

bij zorg en ondersteuning is er steeds minder een vast programma, maar word er gefaciliteerd 

dat mensen kunnen doen wat ze daar willen doen. 

“Er is nu ook weer een meneer, die erkent helemaal niet dat hij geheugenproblemen 

heeft. En zijn vrouw belde ons op van ‘het zou zo fijn zijn voor mij en voor hem’. Dus 

toen heb ik gevraagd van ‘goh, wil je geen vrijwilliger worden’? Nou dat wilde hij wel, 

en hij kon schilderen. ‘Nou misschien kun je mensen daar wel wat in leren’. Dus hij 
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heeft al die tijd gedacht dat hij vrijwilliger was terwijl hij een participant was. Ja wat 

maakt het uit voor ons.” (Professional 3) 

De sociaaleconomische status ligt in de regio fors hoger ten opzichte van de rest van 

Nederland. Wat betreft financiering gaven respondenten aan hier wel op te letten, maar geen 

mantelzorger gaf aan dit als een drempel te zien voor het gebruik van zorg of ondersteuning. 

Uit de interviews bleek dat mantelzorgers echter wel veel vragen hadden over de eigen 

bijdragen en de financieringsmogelijkheden. Mantelzorgers geven aan informatie over 

zorgkosten te krijgen van casemanagers of via zorgorganisaties. Volgens professionals is de 

informatievoorziening vanuit de gemeente sterk verbeterd. Een mantelzorger geeft aan dit juist 

niet te ervaren, wel via de casemanager informatie te krijgen over zorgvoorzieningen vanuit 

de ZVW, maar geen individueel advies te hebben gehad vanuit de gemeentelijke WMO. 

Contextuele mogelijkheidsfactoren 

Contextuele factoren omvatten gezondheidsbeleid, financiering en organisatie. Het 

gezondheidsbeleid van zowel publieke als private instellingen is gericht op samenwerking. 

Verschillende partijen in de regio zijn met elkaar een convenant aangegaan om samen te 

werken in een netwerk, met als doel betere dementiezorg en een dementievriendelijke 

samenleving. Het netwerk probeert op de brede linie – buurthuizen, opsporing via 

huishoudelijke hulp, WMO-loket en voorlichting aan verenigingen en kerken -  

aanknopingspunten te bieden voor zorg en ondersteuning.  

Het netwerk richt zich ook op het organiseren van een integraal zorgaanbod. Het aanpakken 

van de wachttijden is een speerpunt geweest van het netwerk; de wachtlijst voor 

casemanagement bedroeg 55 wachtenden in 2017 (Ministerie van VWS, 2017). De resultaten 

met betrekking tot netwerk wordt verder uitgewerkt in paragraaf 4.2.  

Aanbieders hebben te maken met een versnipperde financiering van de zorgverzekeringswet 

(ZVW) wet langdurige zorg (WLZ) en de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Bij de 

start van het netwerk was er een subsidie beschikbaar, maar inmiddels moeten partijen het 

netwerk zelf bekostigen.  

Alles bij elkaar genomen komt vindbaarheid naar voren als een belangrijke factor voor 

zorggebruik. Opvallend is dat cliënten en mantelzorgers afhankelijk lijken van professionals 

voor het krijgen van de juiste informatie. Financiering komt minder belangrijk naar voren.  

Contextuele mogelijkheidsfactoren omvatten het netwerk dementie, waarbij zorgaanbieders 

met elkaar samenwerken om in de breedte aanknopingspunten te bieden waardoor mensen 

met dementie en mantelzorgers makkelijker toegang vinden tot zorg en ondersteuning.  
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4.1.3 Behoefte aan zorg 

“Het moeilijkste is, voor mij als mantelzorger dat je niet weet hoe lang dit gaat duren, de 

uitzichtloosheid. Dat je toch niet meer, je bent nooit meer vrij. Henk die zoekt toch 

grotendeels mijn aanwezigheid in huis en buiten. Hij heeft een kamer boven, maar daar zit 

hij eigenlijk nooit. En dat is ook niet erg maar zo is het dus wel.” (Mantelzorger 3) 

Individuele behoefte 

Individuele behoefte bestaat uit ervaren gezondheid en geëvalueerde gezondheid. De ervaren 

gezondheid omvat in deze studie niet alleen de gezondheid die ervaren wordt door de cliënt, 

maar ook zoals deze ervaren wordt door de mantelzorger. Deze uit zich vanuit de interviews 

in de concepten behoefte aan zorg en ondersteuning, behoefte aan informatie en advies, 

informele ondersteuning en draagkracht en draaglast van de mantelzorger.  

Verschillende mantelzorgers omschrijven de draaglast als ‘een tweede leven’ dat ze erbij 

hebben gekregen. Hierbij doelen ze erop dat ze alles voor de ander moeten regelen. 

Mantelzorgers geven aan behoefte te hebben aan zorg en aandacht specifiek voor hen. De 

meeste respondenten vinden dit bij de casemanager, maar de respondenten met een mindere 

band met de casemanager ervaren dit niet. Naast steun van de casemanager ondervinden 

mantelzorgers steun van de huisarts, praktijkondersteuner of welzijnswerker. Hierbij maakt de 

toegankelijkheid van zorgverleners dat zij zich gehoord en gesteund voelen. 

Cliënten en mantelzorgers ervaren ook informele steun. Het informele netwerk ondersteunt de 

mantelzorger voornamelijk door de zorg over te nemen waardoor de mantelzorger vrije tijd 

krijgt. Casemanagers geven aan hierbij te kunnen fungeren als coach en zo de mantelzorg op 

elkaar af te stemmen. Dit lijkt af te hangen van de reacties vanuit de omgeving en de copingstijl 

van de cliënt en de mantelzorger (zoals beschreven in paragraaf 4.1.1). Meerdere 

respondenten geven aan dat het eigen netwerk terugloopt doordat de relatie met de 

dementerende verandert, er geen gesprek meer mogelijk is of omdat mensen het lastig vinden 

om met de ziekte om te gaan. Ook geven respondenten aan dat de ziekte voor de omgeving 

soms moeilijk te begrijpen is. 

“Er zijn mensen die het heel zielig vinden voor Henk. Die hebben eigenlijk geen benul. 

Geen benul wat het inhoudt, wat het betekent voor de partner.” (Mantelzorger 3)  

Een respondent geeft aan het niet met vrienden te bespreken, omdat ze juist ook behoefte 

heeft aan leuke gesprekken en niet aan gesprekken die weer over de ziekte gaan. Deze 

behoefte aan vrije tijd en ontspanning komt bij verschillende respondenten terug en lijkt een 

rode draad te vormen door de verschillende concepten van behoefte. Mantelzorgers geven 

aan het prettig te vinden als de cliënt naar de dagopvang gaat, zodat zij tijd hebben om zelf 

dingen te doen. Meerdere mantelzorgers benoemen het uitlaten van de hond als ontsnappen 
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aan de situatie. Respondenten geven ook aan een maximum te hebben als het gaat om 

informatie en advies. Een professional verwoordt de behoefte aan vrije tijd en ontspanning als 

volgt: 

“En voorderest focus ik bij mantelzorgers op waar ze zelf blij van worden. En dat 

moeten ze gaan doen. En vooral niet te veel in de boeken lezen over het ziektebeeld 

en hoe moet ik ermee omgaan. Dat is leuk voor af en toe. Maar voor de rest moeten 

ze gewoon leven. Op de been blijven en die balans op orde houden.” (Professional 1) 

De geëvalueerde gezondheid komt voort uit het verschil van visie die huisartsen hebben ten 

opzichte van vroege opsporing van mensen met dementie en verwijzing naar de casemanager. 

De huisartsen die bezocht zijn in het kader van dit onderzoek, bezochten preventief kwetsbare 

ouderen en bespraken deze tijdens een multidisciplinair overleg met de specialist 

ouderengeneeskunde, casemanager, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige. 

Professionals en netwerkpartners hechten belang aan vroegtijdig consulteren van 

casemanagers, zodat zij cliënten en mantelzorgers kunnen ondersteunen bij de kwaliteit van 

leven en escalatie (met alle zorg van dien) kunnen voorkomen. Hierbij wordt ook ingezet op 

training van huishoudelijke hulp en WMO-consulenten om problemen te herkennen en 

ondersteuning in te roepen. Een vroege diagnose is niet noodzakelijk, want ook bij een ‘niet 

pluisgevoel’ kan de casemanager in consult gevraagd worden.  

Professionals en één mantelzorger geven aan dat er ook huisartsenpraktijken zijn met een 

meer afwachtende houding en die niet zo snel ondersteuning vragen aan een casemanager. 

Voor de mantelzorger betekende dit dat de situatie eerst werd afgewacht en er pas op een 

later moment diagnostiek op gang kwam en de casemanager ingeschakeld werd.  

Contextuele behoefte 

De contextuele behoefte omvat gegevens over de populatiegezondheid. In Nederland wordt 

het aantal personen met dementie geschat op 254 duizend tot 270 duizend mensen, van wie 

er ongeveer 103 duizend bekend zijn bij de huisarts (RIVM, 2018).  

Het geschatte aantal mensen met dementie in de regio omvat 5.160 cliënten in 2015. De 

verwachting is dat dit aantal stijgt naar 5.810 in 2020 en 10.690 in 2040 (Alzheimer Nederland, 

2016). Van de 5.160 geschatte cliënten met dementie waren er 550 in zorg van het 

dementienetwerk in 2015 (Ketenzorgnetwerk Dementie Gooi & Vechtstreek, 2015). Hiermee 

wordt 11% van de populatie in de regio bediend door het dementienetwerk. Landelijk gezien 

ligt dit gemiddeld op circa 28% (Projectleider Actieplan casemanagement, 2017). 

Kortweg geven mantelzorgers voornamelijk aan behoefte te hebben aan een goede balans 

tussen informatie en advies en aan ontspanning en vrije tijd om aan de continue zorg te 
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ontsnappen. De huisartsengemeenschap zet in op vroege diagnostiek van kwetsbare ouderen, 

zodat op tijd naar een casemanager verwezen kan worden. Echter zijn praktijken vrij om 

hieraan deel te nemen. Opvallend is dat het netwerk 11% van de populatie bediend, wat lager 

ligt dan het landelijk gemiddelde. 

4.1.4 Toegankelijkheid tot zorg 

Andersen (1995) ziet eerlijke toegang tot zorg als variatie in zorggebruik verklaard wordt door 

variatie in behoefte en demografie. Voorgaande resultaten geven aan dat geneigdheids- en 

mogelijkheidsfactoren ook een belangrijke rol spelen. Hier zal verder op in worden gegaan bij 

de discussie.   

Andere theoretische concepten van toegankelijkheid leggen de nadruk op interactie tussen 

vraag en aanbod. Ook netwerkpartners geven aan belang te hechten aan afstemming tussen 

vraag en aanbod.  

 “Ik denk wel dat het een rol is van het netwerk om juist goed vinger aan de pols te houden; 

wat is de behoefte van de doelgroep en bieden we dat ook of hebben we daarin iets te 

ontwikkelen met elkaar. Dus dat je zorgt voor de afstemming in het aanbod. Vraag en 

aanbod. Heel erg kijken naar vraag ook.” (Netwerkpartner 3) 

Verschillende partijen benadrukken het belang van terugkoppeling vanuit de praktijk naar het 

netwerk. Deze terugkoppeling gebeurt op verschillende manieren.  

(1) Alzheimer Nederland afdeling Gooi e.o. ontvangt signalen van cliënten, mantelzorgers 

en professionals via e-mail of persoonlijk contact tijdens alzheimercafés. 

(2) Professionals vanuit verschillende disciplines en organisaties krijgen signalen vanuit 

de praktijk. 

(3) Via meting ‘Uitkomsten dementiezorg’, wachtlijstbeheer of de dementiemonitor. 

(4) Via het WMO-loket van de gemeente. 

Netwerkpartners geven aan dat het op dit moment onduidelijk is wat er met deze signalen 

gebeurt. Zij zien hierbij een centrale rol voor het netwerk dat kan fungeren als een platform dat 

toegankelijk is voor cliënten, mantelzorgers en professionals.  

Professionals geven aan dat sinds de hervorming van het zorgsysteem mensen een algemeen 

aanspreekpunt missen. Waar zij voorheen hun zorgvraag bij iemand konden neerleggen en 

het werd geregeld, overheerst nu het gevoel zelf de weg te moeten vinden. De meeste cliënten 

en mantelzorgers hebben geen weet van het bestaan van het netwerk. Zij zien de 

casemanager als gezicht van het netwerk. Signalen die de casemanager ontvangt lijken 

onvoldoende door te komen in het bestuurlijk niveau van het netwerk. Hier wordt in paragraaf 

4.2 verder op ingegaan.  
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Samenvattend zien netwerkpartners het belang van het afstemmen van het aanbod op de 

vraag. Er zijn verschillende manieren om signalen binnen te krijgen. Echter is het onduidelijk 

of deze signalen door komen binnen het bestuur van het netwerk en wat hiermee gebeurt. 

4.2 Dementienetwerk Gooi en Vechtstreek 

De kenmerken van het dementienetwerk in de regio Gooi en Vechtstreek staan beschreven in 

Figuur 5.  

4.2.1 Meerwaarde van het netwerk 

“Ik vind het netwerk moet iets zijn, waarin iedereen vertegenwoordigd is. Waar alle 

activiteiten ook bekend zijn en vanwaar je samenwerkt om zo goed mogelijk zorg te 

verlenen. Dus eigenlijk probeer ik wel de stap te gaan maken van vergeten wat geweest 

is, tenminste dat hoop ik dan maar, en dat we gaan kijken van: er zijn best veel activiteiten, 

wat is er nu en hoe kunnen we gezamenlijk wat moois neerzetten.” (Netwerkpartner 1) 

Concepten die vanuit de literatuur van belang zijn bij de meerwaarde van netwerken voor 

dementiezorg omvatten: afstemmen van het zorgaanbod, vergroten van de capaciteit, 

uitwisselen van kennis en mogelijk maken van innovatie.  

Kenmerk Omschrijving 

Breedte continuüm Van specialistische ziekenhuiszorg (in het kader van diagnostiek) 

en intramurale zorg, naar eerstelijnszorg met huisarts, 

wijkverpleging en casemanager tot ondersteuning vanuit welzijn 

en dementievriendelijke gemeenten. 

Diepte Het netwerk telt twaalf partners: stichting Alzheimer, Afdeling Gooi 

e.o., Gemeenschappelijke Huisartsengroep, een grote 

welzijnsinstelling, vijf grote VVT-zorgaanbieders, twee GGZ- 

instellingen, een ziekenhuis en de regiogemeenten.  

Proportie interne 

transfers 

Het netwerk bediende 550 mensen in 2015 ten opzichte van de 

geschatte populatie van 5.160 cliënten. 

Vorm De samenwerking is vastgelegd in een convenant. 

Geografische 

spreiding 

De afstand tussen de organisaties in de regio is relatief klein ten 

opzichte van het Nederlands gemiddelde. 

Financiering Versnipperde financiering door ZVW, WLZ en WMO. Geen apart 

budget voor financiering van het netwerk. Gemeente maakt 

onderdeel uit van het netwerk.  

Verantwoordelijkheid Binnen de regio een breed integraal en dekkend aanbod bieden 

van dementiezorg. 

Figuur 4: Kenmerken van het netwerk 
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Alle netwerkpartners zien het belang van samenwerking in het netwerk om de kwaliteit van 

leven voor cliënten met dementie te verbeteren. Hierbij werd afstemmen van het aanbod door 

de netwerkpartners als belangrijkste functie benoemd. Het afstemmen van het diagnostisch 

traject was een eerste doel van het netwerk. Verder komt het vergroten van de capaciteit 

duidelijk naar voren in de afspraken die zijn gemaakt rondom de oplopende wachtlijst voor 

casemanagement.  

Het uitwisselen van kennis tussen professionals en bestuur en het oppakken van signalen 

wordt gezien als mogelijkheid om het zorgaanbod naar een hoger niveau te tillen. Zowel 

netwerkpartners als professionals geven aan dat het netwerk wat in scholing faciliteert, maar 

dat hier niet de nadruk op heeft gelegen. Hier wordt in paragraaf 4.2.2 op ingegaan. Het 

concept innovatie is nauwelijks ter sprake gebracht door de respondenten.  

Kortom het netwerk hecht vooral belang aan het afstemmen van het aanbod en vergroten van 

de capaciteit. Netwerkpartners zagen het belang van kennisuitwisseling, maar hier ligt op dit 

moment niet de focus op binnen het netwerk.  

4.2.2 Integrale zorg 

Integrale zorg omvat, zoals eerder gesteld, integratie op verschillende niveaus: integratie van 

het systeem, integratie van organisatie van zorg, integratie van professionals, klinische 

integratie en functionele & normatieve integratie. 

Integratie van het systeem 

“Want uiteindelijk dan gaat het om de doelgroep. Waar het voorheen ging om taken is, heb 

je nu, als je kijkt vanuit de doelgroep, één doel. En de ene keer springt er iemand van 

welzijn in en de andere keer iemand van zorg. Het kan ook van allerlei andere kanten zijn, 

vanuit een vereniging of een kerk. Ik denk dat dat wel mooi is, dat je veel meer naast elkaar 

gaat staan, dat je gaat kijken wat je samen kan doen in plaats van dit is zorg, dit is welzijn. 

Dat het wel steeds meer in elkaar overgaat. Dat je daarin elkaar steeds beter weet te 

vinden.” (Netwerkpartner 3) 

Integratie van het systeem gaat om de gehele zorg en ondersteuning organiseren om de cliënt 

heen. Alle cliënten en mantelzorgers zijn positief als het gaat om verticale integratie. Iedereen 

heeft een soepele doorverwijzing ervaren van huisarts naar specialist en weer terug naar de 

huisarts en casemanager. Verticale integratie kan ook bestaan tussen generalistisch en 

specialistisch casemanagement, maar uit de interviews is onvoldoende informatie gekomen 

om hier iets over te kunnen zeggen.  

De horizontale integratie gaat om integratie van zorg en ondersteuning in de eerste lijn. In 

meerdere werkgroepen vindt samenwerking plaats tussen mensen vanuit de verschillende 
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organisaties. Zo is er een werkgroep Alzheimercafé waarin de gemeente, welzijn, stichting 

Alzheimer en iemand vanuit een VVT-instelling is vertegenwoordigd. Zowel professionals als 

netwerkpartners geven aan te groeien in deze samenwerking. Uit de interviews met cliënten 

en mantelzorgers geven een aantal mantelzorgers aan tevreden te zijn met de informatie die 

in de alzheimercafés aan bod komt. Deze invulling vindt plaats volgens samengestelde 

thema’s, waarbij verschillende aanbieders en organisaties de avond invullen. Verder lijken 

cliënten en mantelzorgers niet veel te merken van horizontale integratie. 

Integratie organisatie van zorg 

Integratie van organisatie van zorg omvat het coördineren en managen van multidisciplinaire 

trajecten, afspraken over rollen en taken van betrokken professionals en organisaties en het 

monitoren van resultaten op integraal zorgniveau.  

“Maar wij zitten met die vreselijke toestand dat we door de marktwerking een soort 

concurrenten zijn geworden van elkaar maar dat is toch eigenlijk een idioot iets. 

Opheffen die handel en gewoon weer terug. Ik ben eigenlijk helemaal tegen dit systeem 

hoe het in de zorg is georganiseerd. En bij dementie komt dit uitermate sterk naar 

voren.” (Netwerkpartner 2) 

Deze respondent ervaart tegenwerking van het gezondheidssysteem zoals dit nu ingericht is. 

De marktwerking met concurrentie en mededinging wordt ervaren als een remmende factor bij 

het managen en coördineren van het netwerk. Alle netwerkpartners geven aan dat het hebben 

van verschillende belangen in het netwerk de samenwerking tegen werkt. Iedere 

netwerkpartner heeft de intentie de zorg zo goed mogelijk te organiseren voor cliënt en 

mantelzorger en ziet in dit niet alleen te kunnen. Onduidelijkheid over financiële stromingen en 

de gevolgen voor de eigen organisatie staan deze ontwikkeling in de weg.  

Integratie wordt hiernaast bemoeilijkt door verschil van visie op casemanagement. Het 

casemanagement wordt als onafhankelijke service gepositioneerd door de verschillende 

zorgaanbieders vanuit het netwerk. Hierbij hebben zorgaanbieders een andere visie op 

specialistisch of generalistisch casemanagement. Respondenten geven aan dat de 

werkomstandigheden voor casemanagers per organisatie verschilt. Dit kan zitten in reis- en 

overlegtijd, maar ook de plek in de organisatie en ruimte om eigen werk te organiseren verschilt 

onderling. Dit heeft gevolgen voor de taken en rollen van de casemanagers. Verschillende 

respondenten stellen dat het casemanagement niet eenduidig is. Deze zorg lijkt terecht, want 

ook uit een interview met een mantelzorger komt dit naar voren. 

“Als ik dan hoor bij het alzheimercafé dat er blijkbaar ook casemanagers zijn die 

gewoon het werk uit handen nemen, dan denk ik bij mezelf ‘ja, die heb ik dus niet’. 

Althans dat gevoel heb ik niet.” (Mantelzorger 7) 
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Het verschil in visie op casemanagement leidt tot spanningen in het netwerk tussen 

verschillende partners. Meerdere netwerkpartners geven aan dat er hierdoor weinig aandacht 

is voor het ondersteunen van professionals, scholing en het uitwisselen van ervaringen. Op 

het moment dat het onderzoek plaats vond, zijn gesprekken gaande over de totstandkoming 

van een nieuw actieplan. Afgesproken is om de landelijke ontwikkelingen ten opzichte van 

casemanagement af te wachten, omdat partijen niet nader tot elkaar komen. 

Het monitoren van resultaten gebeurt via de meting ‘Uitkomsten dementiezorg’, 

wachtlijstbeheer en de dementiemonitor. Uit de interviews is niet duidelijk naar voren gekomen 

wat er met deze resultaten gebeurt.  

Integratie van professionals 

“Soms denken mensen van de dagbesteding heel erg in zorg. Mensen hebben zorg 

nodig. Wij denken het gaat gewoon om het welzijn van de mensen; dat zij zich prettig 

voelen. Die zorg kan ook op een andere manier. Doe dat thuis of laat iemand van de 

thuiszorg hier komen. Dat werkt toch heel goed.” (Professional 3) 

Professionele integratie is gebaseerd op gedeelde competenties, rollen en de gedeelde 

verantwoordelijkheid om een uitgebreid continuüm van zorg te bieden aan een bepaalde 

organisatie. Een gebrek aan gedeelde taal en uitlopende helingsparadigma’s kunnen de 

professionele integratie bemoeilijken. 

Alle professionals zien verschillen met andere disciplines, bijvoorbeeld verschil in visie op 

behandeling of aanpak. Desondanks geven professionals aan goed met elkaar samen te 

werken. Deze samenwerking lijkt gemakkelijker als ze elkaar kennen, maar wordt bemoeilijkt 

door het forse verloop in met name de wijkverpleging.  

Opmerkelijk is dat professionals de samenwerking met elkaar voornamelijk zelf initiëren en 

organiseren. Zij vinden elkaar rondom situaties van cliënten bij wie zij betrokken zijn. Een 

professional geeft aan tweemaal per jaar een bijeenkomst te organiseren voor alle 

betrokkenen met wie ze in aanraking komt. Zo leren zij elkaar kennen en zien weer even 

gezichten. Een professional van een welzijnslocatie regelt een ruimte voor het teamoverleg 

van wijkverpleegkundigen. Verder worden contacten opgedaan bij verschillende werkgroepen.  

Professionals ervaren weinig ondersteuning van het netwerk, maar ook weinig tegenwerking. 

Zo geven zij aan weinig ruimte te krijgen voor scholing en het delen van kennis. Hier tegenover 

staat dat netwerkpartners hen niet betrekken bij concurrentie tussen zorgaanbieders. Alle 

professionals geven aan geen notie te nemen van de concurrentie en adviseren wat volgens 

hen het beste is voor de cliënt.  
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Klinische integratie 

Klinische integratie omvat de persoonlijke zorg en routing van een cliënt, het aanpassen van 

zorg aan de individuele voorkeuren en behoeften en de overdracht van informatie tussen de 

betrokken zorgverleners.  

Zoals bij zorggebruik autonomie van cliënten is besproken, zo staat deze ook centraal in het 

dementienetwerk. De cliënt en mantelzorger zijn leidend. Hieromheen staan de huisarts en 

casemanager om te ondersteunen met informatie en advies. De keuze voor wel of geen zorg 

en ondersteuning en voor een aanbieder maakt de cliënt zelf.  

Op het gebied van klinische integratie vinden professionals elkaar. Een voorbeeld van 

klinische integratie is dat in een welzijnscentrum wijkverpleging wordt ingeschakeld als 

mensen medische zorg nodig hebben. Zo kunnen cliënten langer gebruik maken van de dienst 

en is er minder snel een doorverwijzing nodig naar een zorgcentrum.  

Op het gebied van het uitwisselen van informatie geven respondenten aan dat dit nog niet 

eenduidig verloopt. Zo worden op verschillende manieren informatie uitgewisseld – per post, 

telefoon of digitaal – en is de kwaliteit van de overdracht, ook binnen de eigen organisatie, niet 

altijd goed.  

Functionele en normatieve integratie 

Functionele integratie heeft als doel de integratie op micro-, meso- en macroniveau te 

verbinden. Door ondersteunende diensten als financieel management, strategische planning 

en kwaliteitsverbetering. In het netwerk zijn verschillende meetinstrumenten die een link 

kunnen zijn tussen het operationele en bestuurlijke niveau. Zo is er de meting ‘Uitkomsten 

dementiezorg’ die de kwaliteit van leven en volhoudtijd van cliënten en mantelzorgers meet. 

Ook informatie omtrent wachtlijstbeheer en de dementiemonitor kunnen gebruikt worden als 

spiegelinformatie.  

In de interviews werd functionele integratie door de respondenten nauwelijks naar voren 

gebracht. Wel gaven ze aan dat ze door de spanningen nauwelijks toekomen aan 

casuïstiekbespreking en dat vragen die door casemanagers zijn gesteld niet worden 

beantwoord. Het lijkt dat er weinig functionele integratie in het netwerk is. 

Normatieve integratie omvat een gedeelde missie, visie en cultuur en gedeelde waarden. Op 

operationeel niveau lijkt deze integratie er te zijn. Verschil in visie wordt hier echter wel gezien, 

maar ook besproken. Professionals zien hun gezamenlijke doel, de juiste patiëntenzorg, en dit 

lijkt te verbinden. Op bestuurlijk niveau zorgen verschillende belangen ervoor dat de focus op 

het gezamenlijk doel vertroebeld raakt en is er verschil in visie. Uit de interviews lijken 

netwerkpartners wel een gezamenlijke overtuiging te hebben qua patiëntenzorg, maar werden 
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ook de strubbelingen benadrukt. Deze waarnemingen geven de indruk dat de functionele en 

normatieve integratie niet optimaal is.    

“Maar ik denk ook dat het vaak wel afhangt van mensen hoor, de goede samenstelling. 

Ik denk dat als je weer de focus kan krijgen op het doel. Uiteindelijk zit iedereen er ook 

gewoon voor dat doel. Weet je, het is er nu een beetje van weggeraakt. Het kan zijn 

door de persoon die in het netwerk zit namens de organisatie, het kan de manager zijn 

die degene heeft binnen de eigen organisatie die ergens op stuurt. Er zitten allerlei 

dingetjes achter. En ik denk als we het met elkaar weer rechttrekken en naar de 

toekomst kijken dan komt dan natuurlijk wel weer goed.” (Netwerkpartner 3) 

De theorie geeft aan dat leiderschap deze integratie kan creëren. In het netwerk wordt de 

coördinatie afgewisseld tussen ketenpartners, waarbij ieder een periode de regie neemt.  

Samenvattend komt naar voren dat alle cliënten en mantelzorgers aangeven een soepel 

zorgpad te ervaren waarbij professionals elkaar weten te vinden. Professionals kennen elkaar 

en staan open voor samenwerking. Op organisatorisch niveau verloopt integratie moeizaam. 

Verschillende belangen en uiteenlopende visie op casemanagement maakt dat er spanningen 

zijn die samenwerking belemmeren. Negatieve prikkels vanuit het zorgstelsel en versplinterde 

financiering maakt dat netwerkpartners in een lastige positie zitten. In interviews met 

netwerkpartners werden ook strubbelingen binnen het netwerk benadrukt. Deze 

waarnemingen geven de indruk dat de functionele en normatieve integratie niet optimaal is, 

en er dus geen goede verbinding is tussen het operationele en strategische niveau. 

4.3 Belangrijkste bevindingen 

Uit interviews met cliënten, mantelzorgers, professionals en netwerkpartners komt naar voren 

dat de manier waarop mensen met problemen omgaan (coping) een belangrijke factor is voor 

het gebruik van zorg. Probleemgerichte coping maakt dat mensen zelf ondersteuning zoeken 

en steun ontvangen vanuit de omgeving. Vermijdende coping maakt dat mensen problemen 

niet bespreekbaar maken en verbergen, wat maakt dat deze mensen eenzamer zijn en niet 

zelf op zoek gaan naar hulp. Andere belangrijke factoren die naar voren komen zijn autonomie, 

vindbaarheid en behoefte aan balans tussen informatie en ontspanning.  

Om mensen met dementie tijdig op te sporen zijn er huisartsenpraktijken die zich richten op 

vroegdiagnostiek, preventieve huisbezoeken van WMO-consulenten, huishoudelijke hulp die 

getraind is op het herkennen van signalen en het sociaal wijkteam. Op deze manier wordt er 

getracht vroegtijdig mensen te kunnen ondersteunen bij de hulpvraag. Opvallend is dat 11% 

van de verwachte populatie met dementie wordt bediend door het dementienetwerk met 

casemanagement. 
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Alle netwerkpartners zien belang in het afstemmen van het aanbod op de vraag van cliënten 

en mantelzorgers. Signalen van cliënten en mantelzorgers komen op verschillende plaatsen 

binnen, echter is er geen centraal punt in het netwerk die deze signalen opvangt en is het 

onduidelijk hoe dit verder op bestuurlijk niveau vorm krijgt. Alle gesproken professionals geven 

aan op zoek te gaan naar aanbod wat aansluit bij de vraag van de cliënt, waarbij zij merken 

dat het aanbod hier ook steeds flexibeler in wordt.  

Meerwaarde van het netwerk wordt gezien in het afstemmen van het aanbod en vergroten van 

capaciteit. Netwerkpartners zien mogelijke meerwaarde in kennisuitwisseling en innovatie, op 

dit moment is het netwerk hier echter niet actief mee bezig. 

Alle gesproken cliënten en mantelzorgers ervaren integrale zorg, waarbij professionals en 

organisaties elkaar weten te vinden. Twee mantelzorgers hadden een mindere band met de 

casemanager, hierbij werd waargenomen dat zij met meer vragen bleven zitten en dat zij 

minder aansluiting ervaarden met het aanbod. Professionals werken over de grenzen van 

organisaties heen, samen in werkgroepen of cliëntenzorg.  

Alle netwerkpartners geven aan dat er spanningen zijn in het netwerk. Visie op cliëntenzorg 

komt tussen netwerkpartners overeen, maar het hebben van verschillende visie op 

casemanagement en uiteenlopende belangen maakt dat samenwerking belemmerd wordt. 

Negatieve prikkels vanuit het zorgstelsel en versplinterde financiering maakt dat 

netwerkpartners in een lastige positie zitten. Waargenomen is dat de functionele en 

normatieve integratie niet optimaal is, wat de verbinding zou moeten zijn tussen operationeel 

en strategisch niveau. Coördinatie van de keten wordt gerouleerd tussen de verschillende 

ketenpartners.  
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5. Conclusie, discussie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord op basis van de resultaten van het 

onderzoek. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten en methode bediscussieerd. Ten 

slotte volgen aanbevelingen voor de praktijk en vervolgonderzoek.  

5.1 Conclusie 

Dit onderzoek had als doel om te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op het gebruik 

van zorg en ondersteuning vanuit het netwerk dementie. Hiernaast ging het onderzoek in op 

de meerwaarde van het dementienetwerk voor cliënt en mantelzorger. 

De eerste onderzoeksvraag is: Wat zegt de literatuur over onderliggende factoren van 

zorggebruik? In deze thesis is gekozen uit te gaan van het Behavioural-model van Andersen 

die zorggebruik ziet als een functie van geneigdheid, mogelijkheid en behoefte. Andersen heeft 

aandacht voor zowel de individuele aspecten van zorggebruik als ook de rol die de context 

heeft hierop. 

Geneigdheidsfactoren bestaan uit demografische factoren, sociale structuur en 

gezondheidsovertuigingen. Deze factoren geven een indruk over de waarschijnlijkheid dat een 

individu zorg nodig heeft als ook de overtuiging dat zorg of ondersteuning helpt. Factoren van 

mogelijkheid omvatten zowel financiering als organisatie van zorg. Het gaat om het aanbod 

van diensten, patiëntgerichtheid, vindbaarheid en betaalbaarheid. Kortom, de mogelijkheid die 

mensen hebben om van zorg en ondersteuning gebruik te maken. Voor dit onderzoek is de 

context van belang, daar het netwerk dementie afspraken maakt over een integraal 

ondersteuningsaanbod. Behoefte gaat zowel om ervaren gezondheid als de geëvalueerde 

gezondheid. Hierbij gaat het dus om de ervaring en inschatting van symptomen en de 

biomedische grondslag geëvalueerd door een arts.  

Aan de hand van deze factoren kan iets gezegd worden over toegankelijkheid, waarbij er 

sprake is van eerlijke toegang als variatie in zorggebruik verklaard wordt door variatie in 

behoefte. Andere theorie zien toegang tot zorg als interactie tussen vraag en aanbod. 

De tweede onderzoeksvraag is: Voor welk type zorg zijn netwerken relevant? Gevonden is dat 

netwerken van belang zijn voor het begeleiden en behandelen van chronische ziekten. 

Chronisch zieken hebben te maken met zorg en ondersteuningsvragen voor verschillende 

organisaties en instanties in zowel de eerste- als de tweede lijn. Zij hebben behoefte aan 

integrale zorg, waarbij er continuïteit is en afstemming tussen zorgaanbieders, kwaliteitszorg 

geboden wordt en de zorg en ondersteuning op het brede vlak toegankelijk is.  
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Netwerken zijn hiervoor van belang omdat organisaties in netwerken op horizontaal en 

verticaal niveau diensten met elkaar kunnen afstemmen. Ervaringen kunnen worden gedeeld 

waardoor een hogere kwaliteit behaald kan worden. Ook kunnen gedeelde middelen innovatie 

mogelijk maken, wat nodig is voor de toenemende vraag van zorg in de toekomst. Integratie 

op zowel micro- (klinische integratie), meso- (integratie van professionals en organisaties) als 

macroniveau (integratie van het systeem) komt ten goede aan de patiëntenzorg.  

De derde onderzoeksvraag is: Wat doet het dementienetwerk voor cliënt en mantelzorger? 

Gevonden is dat het netwerk dat is onderzocht het afstemmen van aanbod als belangrijke taak 

ziet. Dit zodat de cliënt en mantelzorger een soepel zorgpad ervaren door een netwerk van 

ondersteuning en zorg. Het netwerk maakt hiervoor afspraken, bijvoorbeeld omtrent 

casemanagement en diagnostiek. Problematische casuïstiek wordt indien mogelijk in het 

netwerk besproken waarop het beleid kan worden aangepast.  

Hiernaast focust het netwerk zich op wachtlijstbeheer, waarbij de capaciteit vergroot wordt bij 

een oplopende wachtlijst. Dit maakt zorg toegankelijker.  

Bovenstaande activiteiten zijn van belang voor cliënten en mantelzorgers die in zicht zijn van 

het netwerk. Een belangrijke taak van het netwerk is het creëren van een goed voorportaal om 

mensen met dementie vroegtijdig op te sporen. Hiervoor zijn er een aantal initiatieven; de 

module kwetsbare ouderen die huisartsen kunnen volgen voor vroegdiagnostiek, het sociaal 

wijkteam die meldingen van buurtbewoners, kinderen of huisartsen onderzoekt, de training 

van huishoudelijke zorg en WMO-consulenten om probleemsituaties te herkennen en 

preventieve huisbezoeken van WMO-consulenten. Deze initiatieven worden door organisaties 

zelf geïnitieerd en hebben geen duidelijke basis vanuit het onderzochte netwerk. Opvallend 

hierbij is dat dit netwerk 11% van de geschatte populatie dementerenden bereikt. 

Het netwerk uit zich wel in deelname aan verschillende werkgroepen, zoals 

dementievriendelijke gemeenten. Hierin zitten deelnemers vanuit verschillende organisaties 

om gezamenlijk invulling te geven aan een brede aanpak om de maatschappij (met 

organisaties, verenigingen, kerken en winkels) dementievriendelijk te maken. 

De vierde onderzoeksvraag is: Wat ervaren cliënten met dementie en hun mantelzorger als 

belemmerende en bevorderende factoren voor gebruik van zorg en ondersteuning? De 

belangrijkste belemmerende of bevorderende factor voor zorggebruik lijkt de individuele 

coping strategie te zijn. Voor cliënten met een probleemgerichte coping is het makkelijker om 

toegang te vinden tot ondersteuning en zorg dan voor cliënten met een vermijdende coping 

strategie. Factoren die de coping strategie beïnvloeden zijn status, sociale steun, ziekte-inzicht 

en autonomie. Ook het beeld dat mensen hebben van zorg of ondersteuning is bepalend voor 
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zorggebruik. Zo is het idee dat mensen hebben of gebruik leidt tot verbetering van de toestand 

een factor die inspeelt zowel op coping als op het gebruik van ondersteuning of zorg.  

Cliënten en mantelzorgers blijken hulp nodig te hebben om wegwijs te worden in het aanbod 

en de financiering die voor hen passend is. De band die zij hebben met de professional maakt 

dat zij goede ondersteuning ervaren of dat zij meer zoekende zijn in ondersteuning.  

Vroegsignalering door de huisartsenpraktijk kan ervoor zorgen dat er tijdig een casemanager 

wordt ingeschakeld. Deze tijdige ondersteuning kan zorgen voor een meer passend aanbod, 

waarbij er nog samen gekeken kan worden naar de mogelijkheden en voorkeuren.   

Een belangrijke behoefte van mantelzorgers bleek de behoefte aan vrije tijd, ontspanning en 

ontsnappen aan de situatie. Hiermee wordt aangegeven dat er een maximum zit op de 

hoeveelheid informatie en advies en wordt de nadruk gelegd op de wens om gewoon te leven. 

De centrale hoofdvraag luidt: Welke factoren dragen eraan bij dat cliënten met dementie en 

hun naasten (geen) gebruik maken van het dementienetwerk met casemanagement? Om te 

komen tot gebruik van zorg is het van belang dat vraag en aanbod elkaar ergens ontmoeten.  

Van belang is dat er voldoende aanknopingspunten voor de populatie zijn om in aanraking te 

komen met zorg en ondersteuning, zodat ook mensen met een vermijdende houding gezien 

worden. Een dementievriendelijke maatschappij die gericht is op sociale steun kan mensen 

helpen naar probleemgerichte coping te bewegen. 

Hiernaast dient het aanbod passend te zijn, afgestemd op de vraag van cliënt en mantelzorger, 

waarbij er voldoende ruimte moet zijn voor autonomie en eigen inbreng van cliënt of 

mantelzorger. Een integraal aanbod waarbij verschillende organisaties en zorgverleners naar 

elkaar verwijzen kan hierbij helpen evenals een netwerk dat open staat voor signalen van 

cliënten, mantelzorgers en professionals om zo het aanbod afgestemd op de vraag van de 

hele populatie te organiseren. 

5.2 Discussie 

In deze paragraaf worden de resultaten van het onderzoek bediscussieerd en is er reflectie op 

de methode van onderzoek. 

5.2.1 Discussie op de resultaten 

Het recente onderzoek van de ombudsman stelt dat burgers nog steeds knelpunten ervaren 

bij de toegang tot zorg; onduidelijkheid bij de aanvraag, onvoldoende inspraak en 

ondersteuning, onvoldoende deskundigheid van professionals, geen continuïteit en 

bureaucratische rompslomp (Tüzgolk-Broekhoven e.a., 2018). Dit onderzoek is specifiek 

gericht op toegang van dementienetwerken. Hieruit blijkt dat cliënten en mantelzorgers die 

steun ontvangen vanuit het dementienetwerk de resultaten van de ombudsman op meerdere 
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punten niet zo ervaren.  Zij ervaren klinische integratie, waarbij professionals elkaar vinden, 

naar elkaar verwijzen en zorg en ondersteuning afstemmen op individuele behoefte. De 

resultaten bevestigen het standpunt van de ombudsman dat cliënten en mantelzorgers door 

de veelheid aan informatie en financiële voorwaarden niet zelfstandig het aanbod kunnen 

overzien. Cliënten en mantelzorgers geven aan dat de professional – casemanager of andere 

professional vanuit het netwerk – maakt dat zij het aanbod vinden dat bij hen past. Het lijkt 

erop dat als mensen in zorg zijn van het netwerk, zij een goede toegankelijkheid ervaren van 

een integraal aanbod.  

Een belangrijke bevinding is dat dit resultaat kan gelden voor de 11% van de populatie die in 

beeld is van het netwerk. De overige 89% wordt niet alleen door het netwerk niet bereikt, ook 

in dit onderzoek is het niet gelukt deze groep mee te nemen.  

Uit het huidig onderzoek blijkt dat gebruik van zorg en ondersteuning voor een belangrijk deel 

afhangt van de manier waarop mensen omgaan met de ziekte. De gevonden coping 

strategieën komen overeen met de beschrijving van coping door Folkman & Lazarus (1980). 

De confronterende strategie pakt problemen actief aan en zoekt naar sociale steun. Met de 

defensieve strategie wordt de situatie vermeden en ligt de focus op het afleiden van de 

aandacht (Folkman & Lazarus, 1980; de Ridder, 2003). Of mensen een confronterende of 

defensieve copingstrategie hebben, heeft ook invloed op de mate waarin zij op zoek gaan naar 

zorg en ondersteuning en hun deelname aan de maatschappij. Daarom is het mogelijk dat een 

defensieve copingstijl een kenmerk is van niet-gebruikers. Coping is hierbij ook van invloed op 

de toegankelijkheid van het dementienetwerk. Waar Andersen stelt dat variatie in 

toegankelijkheid verklaard moet worden door variatie in behoefte of demografie suggereren 

resultaten van dit onderzoek dat geneigdheidsfactoren deze variatie beïnvloeden en er dus 

geen sprake is van eerlijke toegang (Andersen, 1995).  

Levesque, Harris & Russel beschouwen toegang als interactie tussen potentiële gebruikers en 

gezondheidszorgmiddelen (2013). Wanneer toegankelijkheid geëvalueerd wordt aan de hand 

van de fit tussen vraag en aanbod, kan gekeken worden hoe het aanbod inspeelt op deze 

kenmerkende factoren van de (niet) gebruikers. Ook hier is het beperkte bereik van het 

netwerk een belangrijk resultaat. Opvallend is dat het bereik van het netwerk voorafgaand aan 

dit onderzoek niet is meegenomen en deze ook niet terugkomt in de onderzoeksvragen. 

Hierdoor zijn er tijdens interviews met netwerkpartners geen expliciete vragen gesteld met 

betrekking tot het bereik van het netwerk. Echter, netwerkpartners hebben allen de vraag 

beantwoord wat het netwerk voor cliënten en mantelzorgers doet. Geen van de partners heeft 

het gehad over het bereik van het netwerk. Het lijkt erop dat professionals en netwerkpartners 

voornamelijk bezig zijn diensten binnen het netwerk op elkaar af te stemmen en de wachtlijst 
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te beperken dan dat ze inzetten op een goed bereik voor de gehele populatie. Voor cliënten 

en mantelzorgers die zorg gebruiken lijkt het in het algemeen dat het aanbod goed afgestemd 

kan worden op hun vraag. Het beperkte bereik van het netwerk wijst erop dat het aanbod niet 

genoeg is afgestemd op de kenmerken van niet-gebruikers. Om aanbod op deze groep af te 

stemmen is het belangrijk om meer over deze niet-gebruikers te weten te komen. 

Valentijn e.a. (2013) suggereren dat diensten op een gekoppelde manier moeten worden 

geproduceerd en geleverd – integratie van organisatie van zorg -, om zo te kunnen voorzien 

in de behoeften van de bevolking. Vanuit het netwerk komt er geen eenduidige aanpak naar 

voren die het bereik van het netwerk moet vergroten. Vanuit verschillende organisaties zijn er 

wel initiatieven om deze niet-gebruikers te bereiken, zoals vroegsignalering door huisartsen, 

preventieve bezoeken door WMO-consulenten, training van huishoudelijke hulp en inzet van 

het sociaal wijkteam. Bij deze initiatieven is er verbinding tussen organisaties op operationeel 

niveau: in het sociaal wijkteam zitten professionals vanuit verschillende organisaties en bij het 

MDO kwetsbare ouderen schuiven ook verschillende professionals aan. Echter, de verbinding 

op strategisch niveau is in het onderzoek niet naar voren gekomen en lijkt te missen. Mogelijk 

is dit een verklaring voor het beperkte bereik van het netwerk.     

Valentijn e.a. geven aan dat leiderschap een rol kan spelen bij de verbinding tussen 

operationeel en strategisch niveau. In het netwerk is sprake van gedeeld bestuur, de 

ketenregie ligt wisselend in handen van de ketenpartners die dit elk voor een bepaalde periode 

doen. In de literatuur wordt dit beschreven als ‘zelfbestuurd netwerk’ waarbij er geen formele 

administratieve partij is. Provan en Kenis beargumenteren dat als het aantal deelnemers aan 

het netwerk groter wordt, het vertrouwen tussen partijen lastig is of als het doel van het netwerk 

uit zicht raakt, het netwerk effectiever is wanneer deze wordt bestuurd door een derde partij 

(2008). Deze resultaten suggereren dat een ander type leiderschap mogelijk kan helpen om 

als netwerk tot betere resultaten te komen. 

Opvallend is ook dat cliënten en mantelzorgers positief zijn over integrale zorg die zij uit het 

netwerk ontvangen, terwijl professionals en netwerkpartners minder positief zijn over de 

samenwerking en integratie binnen het netwerk.  Het lijkt erop dat de intensiteit van 

samenwerking niet direct in verband staat met integrale zorg aan de cliënt. Provan en Lemaire 

stellen dat netwerkcontacten doelgericht en passend dienen te zijn en er dus verschil kan zijn 

in de intensiteit van samenwerking tussen verschillende organisaties in het netwerk. Immers 

als iedere organisatie nauw betrokken is en frequent overlegt, raakt het netwerk verzadigd en 

is dit niet meer effectief (Provan & Lemaire, 2012). Verschil in intensiteit van samenwerking 

tussen partijen binnen het netwerk is dus niet direct een negatief signaal. Gesteld kan worden 
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dat samenwerking is geslaagd wanneer het doel is behaald, samenwerking is geen doel op 

zich. 

5.2.2 Beperkingen van het onderzoek 

Voor dit onderzoek is er bewust gekozen voor een kwalitatieve casestudie om het gebruik van 

zorg te kunnen begrijpen. Een nadeel van kwalitatief onderzoek is dat deze voor een groot 

deel uit interpretaties bestaat. Een bijkomend nadeel is dat het onderzoek door één persoon 

is uitgevoerd (Swanborn, 2015). Hierdoor kunnen de resultaten beïnvloed worden door eigen 

mening en gevoelens. Om dit te minimaliseren zijn de resultaten steeds voorgelegd aan een 

onderzoeker vanuit het programma Dementiezorg voor Elkaar om interpretaties met elkaar te 

vergelijken. Er is gebruik gemaakt van verschillende typen respondenten om het onderzoek 

vanuit diverse gezichtspunten te belichten. Documenten en observaties zijn gebruikt om 

resultaten vanuit de interviews te ondersteunen.  

De lezer moet er rekening mee houden dat de resultaten van dit onderzoek gebaseerd zijn op 

de veertien interviews en bijkomende observaties en documenten. Om praktische redenen is 

er gekozen voor het netwerk Gooi en Vechtstreek, zodat er aangesloten kon worden bij het 

onderzoek van Dementiezorg voor Elkaar. Dit maakt dat de selectie van de case niet volgens 

criteria van doelgerichte steekproef is verlopen, waardoor mogelijk niet een informatierijke 

case werd geselecteerd (Mortelmans, 2013). Uit resultaten van het onderzoek blijkt dat deze 

case voldoende informatie opleverde om het thema te kunnen exploreren en de 

onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.  

Bij het selecteren van respondenten kan er sprake zijn van selectie bias, waardoor de 

steekproef geen goede afspiegeling is van de populatie (Mortelmans, 2013). Op twee 

manieren zijn cliënten en mantelzorgers benaderd voor dit onderzoek; door een mail vanuit de 

regionale stichting Alzheimer in één betrokken gemeente en hiernaast door een casemanager 

die eigen cliënten heeft benaderd. Beide selectiemethoden hebben beperkingen. Door het 

combineren van deze benaderingsmethoden is het wel gelukt om respondenten vanuit 

verschillende gemeenten in de regio te includeren en respondenten met verschillende 

casemanagers. 

Bij het interviewen van respondenten – zowel cliënten en mantelzorgers als professionals en 

netwerkpartners -  bleek er variatie te zijn tussen meer en minder behoudende respondenten. 

Een aantal respondenten was open, waarbij er ook ruimte was voor gevoelens en het 

bespreken van frustratie. Andere respondenten waren meer gesloten, waarbij er meer 

doorgevraagd moest worden naar de kern. Mogelijk kwam in het interview niet alle informatie 

naar voren. Door resultaten te vergelijken, waarbij er sprake was van datasaturatie, lijkt de 

kern voldoende te zijn belicht.  
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De resultaten zijn afhankelijk van verschillende context gerelateerde factoren die in deze case 

naar voren kwamen, waardoor andere resultaten gevonden kunnen worden wanneer het 

onderzoek op een ander tijdstip of in een andere plaats uitgevoerd zal worden. De 

generaliseerbaarheid is beperkt daar het onderzoek in één dementienetwerk plaats vond. De 

inzichten van dit onderzoek kunnen wel gebruikt worden voor vergelijkbare werkpraktijken, 

want de gekozen methode is uitgebreid beschreven. Daarbij zijn er ook overeenkomsten 

tussen mensen met dementie en dementienetwerken door heel Nederland.  

Ten slotte lag de oorspronkelijke focus van het onderzoek op de niet-gebruiker. Het is ondanks 

inspanningen niet gelukt deze groep te bereiken voor dit onderzoek. Alle respondenten hadden 

op enigerlei manier contact met ondersteuning of zorg. Hierdoor is er geen inzicht verkregen 

in de specifieke karakteristieken van deze groep. Er is wel inzicht verkregen in onderliggende 

factoren die kunnen leiden tot gebruik van zorg en ondersteuning, wat mogelijk ook implicaties 

geeft voor de groep niet gebruikers. Resultaten geven inzicht in de afstemming tussen vraag 

en aanbod. Extra aandacht ligt hierbij op de rol van het netwerk bij het bereiken van de 

doelgroep. Zo heeft het onderzoek niet het gewenste inzicht gegeven in de groep niet-

gebruikers, maar zijn er wel aanwijzingen voor vervolgonderzoek naar deze groep en inzichten 

waarmee het netwerk zich kan verbeteren. 

5.3 Aanbevelingen 

Op basis van bovenstaande discussie en conclusie kunnen een aantal aanbevelingen gedaan 

worden, zowel voor de praktijk als ook voor vervolgonderzoek. 

5.3.1 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

In dit onderzoek is er één casus bestudeerd. Verder onderzoek is noodzakelijk om de 

betrouwbaarheid van uitkomsten te bepalen. Daar netwerken onderling verschillen van 

structuur en samenhang is het goed om hier variatie in op te zoeken. Ook dient er variatie 

gezocht te worden in de cliëntenpopulatie. Op deze manier kan bestudeerd worden of coping 

inderdaad een belangrijke rol speelt bij het gebruik van zorg en ondersteuning. En of het type 

netwerk een rol speelt bij zorggebruik. 

Verschillende vragen over de niet-gebruiker blijven onbeantwoord. In dit onderzoek was 

ingezet op de gemeente en stichting Alzheimer om te komen bij de niet gebruiker. Dit bleek 

zeer moeizaam waardoor het niet gelukt is iemand uit deze groep te includeren. Dit is jammer, 

want om aanbod echt aan te passen op deze groep is het belangrijk om karakteristieken te 

weten te komen. Het is mogelijk dat de afstandelijke benadering van dit onderzoek maakte dat 

niet-gebruikers niet geneigd waren om deel te nemen. Mogelijk is een participerend 

onderzoek, waarbij de onderzoeker deelneemt aan de leefwereld van de doelgroep, een 

geschiktere methode. Een onderzoek met een etnografisch karakter lijkt dan meer gepast 
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(Mortelmans, 2013). Wellicht is het mogelijk om via buurthuizen, sociale wijkteams of 

huishoudelijke zorg laagdrempelig met niet-gebruikers in contact te komen. Waarbij er gebruik 

gemaakt kan worden van ongestructureerde interviews, participerende observaties en 

veldnota’s. Het Behavioural-model kan voor dit onderzoek nuttig zijn, maar ook aanvullende 

studies omtrent coping, stigma en sociale steun lijken van belang. 

5.3.2 Aanbevelingen voor de praktijk 

Het aanpassen van het zorg en ondersteuningsaanbod op de vraag van cliënten en 

mantelzorgers is van belang voor de toegang tot zorg. Uit het onderzoek is naar voren 

gekomen dat cliënten en mantelzorgers binnen het netwerk een soepel zorgpad ervaren, maar 

dat het aantal gebruikers tegenvalt. Aanbevelingen zijn dan ook gericht op het verbeteren van 

het voorportaal, zodat het bereik van het netwerk uitgebreid kan worden. 

Om het aanbod echt af te kunnen stemmen op de vraag van mensen met dementie is het van 

belang open te staan voor signalen vanuit cliënt en mantelzorger. Alle netwerkpartners zouden 

verantwoording kunnen nemen om deze signalen in hun eigen organisatie actief op te vangen. 

Zorgaanbieders kunnen dit doen door cliëntenraden en via professionals, gemeente via het 

wijkteam en de WMO-loketten en stichting Alzheimer door middel van contacten met de 

achterban.  

Professionals kunnen meewerken door goed te luisteren naar wat er nodig is in de individuele 

situatie. Zij moeten kennis hebben om over de grenzen van de organisatie heen te kijken en 

in te zetten op zorg en ondersteuning dat past. Bestuurders dienen hen ruimte te geven om dit 

op deze wijze te organiseren en stimuleren om problemen bespreekbaar te maken. Hiernaast 

zou er ingezet kunnen worden op ervaringen delen en kennis uitwisselen. Niet alleen tussen 

casemanagers, juist ook met professionals uit andere werkvelden. Focus kan liggen op de 

zorgvrager met vermijdende coping strategie, zodat kennis opgedaan kan worden over deze 

doelgroep. Het netwerk kan deze kennis gebruiken om aanbod af te stemmen, waardoor een 

ruimere groep bereikt kan worden. 

Ten slotte dan nog een aanbeveling van een ambitieuze, wellicht idealistische student. 

Toegankelijkheid van zorg is een complex vraagstuk wat zeker bij deze moeilijk bereikbare 

doelgroep om een integrale aanpak vraagt. Zowel professionals als netwerkpartners die 

gesproken zijn hebben visie om zich in te zetten om cliënten en mantelzorgers zo goed 

mogelijk te ondersteunen. Uit het onderzoek blijkt dat er op operationeel niveau goede 

initiatieven zijn, maar dat er verbinding mist met het strategisch niveau. Leiderschap door een 

externe partij zou kunnen helpen om deze verbinding te creëren. Maar ook zonder deze 

interventie is het mogelijk om integratie tussen de verschillende niveaus te bewerkstelligen. 

Door strategische doelen te formuleren, resultaten te monitoren en signalen op te pakken kan 
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de integratie van het netwerk verbeterd worden. Het zou mooi zijn om de krachten te bundelen, 

kennis en ervaring te delen en zo een stukje dichter bij een oplossing te komen. Zodat in 2040 

van de 10.690 cliënten, niemand vergeten wordt. 
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Bijlage: Topiclijst 
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Topiclijst I: Cliënt en Mantelzorger 

Doel 

Inzicht in zorggebruik en toegankelijkheid van zorg 

Meerwaarde van dementienetwerk 

Introductie 

Kennismaking 

Toelichting doelstelling onderzoek  

Toestemming opname interview 

Anonimiseren transcript 

Infopraatje over zorgsituatie 

Kan u iets vertellen over u naaste en over uzelf? 

Situatie nu 

Stellen diagnose 

Betrokken zorgverleners en organisaties 

Mate van ondersteuning informeel netwerk 

 - Vanaf welk moment? 

 - Met welke taken? 

Geneigdheid 

Band met huisarts of andere zorgverleners 

Vertrouwen in expertise en ondersteuning van zorgverleners 

Opvattingen over dementie/vergeetachtigheid (schaamte/falen/angst/onzekerheid en onwetendheid)  

Omgaan met ziekte  

Mate van ziektebesef en inzicht (wegwuiven van symptomen) 

Ervaring diagnose 

Moment bespreken diagnose met naasten 

Ervaringen met netwerk dementie vanuit de sociale omgeving 

Eerdere ervaringen met huisarts/zorgorganisaties 

Mogelijkheid 

Kennis over zorg- en ondersteuningsaanbod 

Informatie over zorg- en ondersteuningsaanbod 

Bezoeken zorg en ondersteuning 

Toegankelijkheid (drempel, contact zoeken, gevoel begrepen te worden)  

Patiëntgerichtheid (Past aanbod bij vraag, gevoel van betrokkenheid bij eigen behandelplan) 

Zorgkosten 

Wachttijden 
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Behoefte aan zorg 

Behoefte aan ondersteuning mantelzorger 

Moment behoefte het grootst 

Meest belangrijke aanknopingspunten voor achterblijvend zorggebruik 

Vergeten of onderbelichte onderwerpen 
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Topiclijst II: Professionals 

Doel 

Inzicht in (niet)zorggebruik 

Meerwaarde dementienetwerk 

Introductie 

Kennismaking 

Toelichting doelstelling onderzoek  

Opzet interview: welke thema’s komen aan bod 

Toestemming opname interview 

Anonimiseren transcripten 

Informatie praktijk en werkomgeving 

Rol en taken: 

- Doel 

- Voor wie bedoeld 

- Bereikte populatie 

- Welke professionals 

- Manier van informeren 

- Patiëntgerichtheid 

- Toegankelijkheid (wachttijd, kosten, indicatie) 

Wat doet de professional en de organisatie voor de slecht bereikte populatie (Cliënten en 

Mantelzorgers)?   

Netwerk dementie 

Rol van professional en organisatie binnen het netwerk dementie 

Ervaringen met het netwerk 

Samenwerking met andere professionals (verschil in taal, behandelovertuiging) 

Contactmomenten, vindbaarheid en overdracht 

Duidelijkheid over ieders rol, taken en verantwoordelijkheden 

Barrières bij samenwerking 

Samenwerking tussen zorg en welzijn 

Integratie op organisatieniveau (zijn de randvoorwaarden geregeld, zoals overleggen, financiering, 

scholing etc.) 

Wat zou er nodig zijn om tot betere samenwerking te komen (integrale zorg te verbeteren?) 

Terugkoppeling van de cliënt naar netwerk 

Meest belangrijke aanknopingspunten voor achterblijvend zorggebruik 

Vergeten of onderbelichte onderwerpen 

Bedanking en afscheid 

N.B. Deze topiclijst werd aangevuld met een aantal specifieke vragen per discipline 
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Topiclijst III: Netwerkpartners 

Doel 

Inzicht krijgen in de doelen en functie van het netwerk Dementie in de regio. 

Introductie 

Kennismaking 

Toelichting doelstelling onderzoek (inzicht in zorggebruik en meerwaarde van het netwerk) 

Opzet interview: welke thema’s komen aan bod 

Toestemming opname interview 

Anonimiseren transcripten 

Informatie over het netwerk dementie 

Kunt u iets vertellen over het netwerk dementie? 

- Doel van het netwerk (kwaliteit, coördinatie, scholing) 

- Taken 

- Uw rol binnen het netwerk 

- Belang netwerk voor eigen organisatie 

Missie, Visie en Cultuur binnen het netwerk 

Financieringsvorm van netwerkactiviteiten 

Activiteiten Netwerk voor mensen met dementie 

Wat doet het netwerk dementie voor cliënten en mantelzorgers volgens u? 

- Wat merken zij van het netwerk 

- Wachtlijst  

- Afstemmen vraag en aanbod  

-  Activiteiten van het netwerk om mensen in vroege fase dementie te ondersteunen  

Activiteiten netwerk voor professionals 

Samenwerking met netwerkpartners 

Kunt u iets vertellen over samenwerking met andere netwerkpartners? 

- Concurrentie andere zorgaanbieders 

- Kloof zorg en welzijn 

- Hoe zijn de rollen en taken verdeeld? Is dit voor iedereen duidelijk? 

Wat zou er nodig zijn om tot betere samenwerking te komen (integrale zorg te verbeteren?) 

Meerwaarde netwerk voor cliënt en mantelzorger 

Meerwaarde netwerk voor professional 

Meerwaarde netwerk voor ketenpartners 

Vergeten of onderbelichte onderwerpen 

Bedanking en afscheid  

N.B. Deze topiclijst werd aangevuld met een aantal specifieke vragen per netwerkpartner 


