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SAMENVATTING 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Netwerk Dementie Almere. In dit verslag 

wordt een uiteenzetting gegeven van het proces dat is doorlopen en wat de uiteindelijke 

bevinding is. 

De aanleiding voor het onderzoek is dat het Netwerk Dementie Almere de zorg die zij leveren 

willen verbeteren. Zij willen graag vanuit cliënt perspectief verbeteren, om meer inzicht te 

krijgen in de wensen van de cliënten is dit onderzoek aangevraagd. 

In dit verslag wordt antwoord gegeven op de volgende vraag: 

“Welke hiaten in het zorg en welzijnsaanbod ervaren de klanten van het Netwerk Dementie 

Almere?” 

Gezien de vraagstelling en de informatiebehoefte van de opdrachtgever is besloten om in de 

kern van het onderzoek half gestructureerde interviews te houden met klanten van het 

Netwerk. Voor deze structuur is gekozen om aan de ene kant een duidelijk doel in het 

interview te hebben maar tegelijkertijd voldoende ruimte te houden voor eigen inbreng.  

Bij het geven van een antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek is gebruik gemaakt van 

een viertal deelvragen: 

- Wat zijn de verschillen tussen de geïnterviewden onderling? 

- Wat zijn de overeenkomsten tussen geïnterviewden onderling? 

- Wat zijn de verschillen in bevindingen tussen Almere en het landelijk niveau? 

- Wat zijn de overeenkomsten in bevindingen tussen Almere en het landelijk niveau? 

Door de antwoorden op deze vier deelvragen samen te voegen konden de volgende 

antwoorden op de hoofdvraag geformuleerd worden: 

De klanten van het Netwerk Dementie Almere ervaren de volgende hiaten in het zorg en 

welzijnsaanbod: 

- Gebrek aan personeel in verpleeghuizen. 

- Ondersteuning valt weg voor mantelzorgers waarvan de partner wordt opgenomen. 

- Er wordt te weinig aangeboden op het gebied van nachtopvang.  

- Als er geen familie in de buurt woont loop je daar tegen aan omdat dit wel verwacht 

wordt in de zorg die er aan jou als mantelzorger geleverd wordt. 
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INLEIDING 
De stage verlenende organisatie, het NDA (Netwerk Dementie Almere), wil een zo 

aaneengesloten mogelijk zorgaanbod leveren. Dit willen zij om de doelgroep (dementie 

patiënten en hun omgeving) te kunnen voorzien van de best mogelijke zorg. 

Ik ben gevraagd om onderzoek te doen naar de behoefte van de doelgroep om vanuit deze 

behoeftes verbeterpunten naar voren te brengen.  

Het in kaart brengen van de behoefte van de doelgroep heeft prioriteit voor het netwerk. Dit 

is omdat het netwerk graag de geleverde zorg wil verbeteren op zodanige wijze dat de cliënt 

centraal staat.  

De aanleiding voor mijn stageopdracht is dat het netwerk wil weten of de zorg rondom 

dementie, door de cliënt, als aaneengesloten wordt ervaren.  Het netwerk wil inzicht in de 

ervaring en wensen van de doelgroep. Dementie, mantelzorg en de ervaring van dit alles is 

eerder onderzocht. Mijn verslag is toch relevant omdat er niet eerder zo’n onderzoek is 

gedaan gericht op Almere. Almere is een unieke gemeente, dit omdat het een behoorlijk jonge 

gemeente is waarvan de inwoners nu snel ouder gaan worden. Dit betekent een enorme 

percentuele toename in vergrijzing. Om deze rede wil het NDA graag inzicht in de 

bevindingen in Almere in plaats van cijfers over heel Nederland. 

In de vraagstelling wordt het begrip ‘aaneengesloten’ genoemd. Aaneengesloten is voor deze 

opdracht gedefinieerd als: “de cliënt heeft zo min mogelijk last van het feit dat er meerdere 

organisaties samenwerken aan dezelfde casus”. De prioriteit is dus dat alles zo soepel 

mogelijk verloopt in de beleving van de cliënt.  

Om deze vraagstelling en definities vast te kunnen stellen heb ik overleggen gevoerd met de 

leden van het netwerk. De uiteindelijke versies zijn in een algemene vergadering besproken 

en goedgekeurd door het netwerk als geheel. 

De in de vergadering goedgekeurde vraagstelling en tevens de hoofdvraag voor het onderzoek 

is als volgt: 

“Welke hiaten in het zorg en welzijnsaanbod ervaren de klanten van het Netwerk Dementie 

Almere?” 

De volgende twee begrippen zijn voor deze opdracht als volgt gedefinieerd: 

- Klant: De zorgvrager en zijn/haar directe mantelzorger. 

- Hiaten voor wie? De hiaten die in kaart gebracht moeten worden zijn de hiaten die de 

klant, zoals eerder gedefinieerd, ervaart. 

Naast de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

- Wat zijn de verschillen tussen de geïnterviewden onderling? 

- Wat zijn de overeenkomsten tussen geïnterviewden onderling? 

- Wat zijn de verschillen in bevindingen tussen Almere en het landelijk niveau? 

- Wat zijn de overeenkomsten in bevindingen tussen Almere en landelijk niveau? 

Om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden is er door mij in samenspraak met het 

netwerk gekozen om half gestructureerde interviews te houden. Dit omdat het voor het NDA 
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belangrijk is om het zo ongestuurd mogelijke verhaal van de mensen met dementie en hun 

mantelzorgers te horen. Zonder enige structuur in het gesprek is het echter ook de 

verwachting dat niet alle relevante informatieaanbod komt, dus daarom is er wel een rode 

draad opgesteld door mij en goedgekeurd door het Netwerk. Dit geheugensteuntje voor 

tijdens de interviews is te vinden onder Bijlage 1. 

In dit verslag is te lezen hoe het onderzoek is opgezet, welke keuzes er zijn gemaakt, en met 

welk doel deze keuzes zijn gemaakt.  

Het verslag begint met een korte toelichting op de gebruikte literatuur en welke rol deze 

literatuur heeft vervuld in de rest van dit verslag. 

Het hoofdstuk wat hierop volgt geeft een breed overzicht van de resultaten zoals die naar 

voren zijn gekomen uit de gehouden interviews.  

Na de resultaten zoals die zijn gehaald uit de interviews, is er een hoofdstuk gewijd aan het 

analyseren van de informatie die is verkregen tijdens dit onderzoek.  

Als vervolg op de analyse is er een conclusie geschreven, hierin worden de verschillende 

resultaten en de analyse hiervan naast de onderzoeksvragen gelegd om deze vragen 

vervolgens te beantwoorden.  

Direct na de conclusie wordt er met een kritische blik teruggekeken op de keuzes die 

gemaakt zijn in dit onderzoek. Na deze kritische reflectie zal hier ook een korte verklaring te 

lezen zijn waarin de gemaakte keuzes verdedigd worden. 

Als laatste hoofdstuk van dit verslag worden de aanbevelingen gepresenteerd zoals die uit 

dit onderzoek naar voren zijn gekomen. 

Voor de opbouw die hierboven beschreven staat is gekozen omdat het de lezer in deze vorm 

meeneemt in het proces wat is doorlopen in het onderzoek. De volgorde van de hoofdstukken 

komt overeen met de stappen die genomen zijn in het onderzoek. Dit met het doel om de 

lezer als het ware mee te nemen in het onderzoek zelf en de lezer mee te nemen in de 

stappen die tijdens het onderzoek zijn gezet.  
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ANALYSE EN INTERPRETATIE VAN GEGEVENS 

Literatuurstudie 
In dit onderzoek is de dementiemonitor mantelzorg 2016 gebruikt als uitgangspunt. Deze 

keuze is gemaakt omdat het onderzoek van het NIVEL in opdracht van Alzheimer Nederland 

het meest aansluit bij wat de opdrachtgever van dit onderzoek, wil weten. De resultaten van 

de dementie monitor 2016 zijn echter opgemaakt voor heel Nederland, in dit onderzoek 

worden de in Almere gevonden resultaten dus vergeleken met die van het NIVEL voor heel 

Nederland (NIVEL, 2016). 

Het is de hypothese dat de in dit onderzoek behaalde resultaten nauwelijks zullen afwijken 

van de resultaten van de dementiemonitor. Dit, omdat in het vooronderzoek geen informatie 

is gevonden wat duidt op een significante afwijking in resultaten tussen dit onderzoek en dat 

van het NIVEL.  

Een tweede onderzoek is van belang naast de dementiemonitor 2016. Namelijk de eerste 

rapportage van de Dementie Verhalenbank (Anne-Mei The, 2018). Dit onderzoek heeft een 

ander aspect van dementie onderzocht, waar de dementiemonitor zich vooral richt op de 

mantelzorgers, kijkt de verhalenbank heel erg naar de beleving van mensen met dementie. 

Om zo goed mogelijk resultaten te kunnen vergelijken is ervoor gekozen om de vraagstelling 

en de structuur van de interviews te baseren op de dementiemonitor van 2016 (Daniëlle 

Jansen, 2016) en de rapportage van de verhalenbank (Anne-Mei The, 2018). Als leidraad in 

het opstellen van deze structuur is gebruik gemaakt van zowel de vragen als de resultaten, 

zoals die gepresenteerd zijn door Alzheimer Nederland en de Dementie Verhalenbank.  

 

Resultaten 
In dit hoofdstuk heb ik verschillende resultaten uit de transcripten van de interviews 

gehaald. De resultaten zijn ingedeeld bij de deelvragen die eerder zijn opgesteld, dit heeft als 

doel om de resultaten als opsomming inzichtelijk te maken. Hier is voor gekozen omdat een 

grafiek of andere visuele ondersteuning van de resultaten lastig is gezien het feit dat het 

onderzoek kwalitatief is.  

De gehouden interviews zijn opgenomen om vervolgens getranscribeerd te worden. Van alle 

dertien interviews zijn zowel opnames als transcripten. Nadat van elk interview een 

transcript is gemaakt is de volgende stap het analyseren van de vergaarde informatie.  

Om dit mogelijk te maken is er een kleurencode opgesteld, elke gebruikte kleur is te linken 

aan een deelvraag volgens een legenda, deze legenda is in bijlage drie te vinden. In het kader 

van papierverspilling zijn de volledige transcripten niet standaard bijgevoegd in dit verslag, 

voor vervolgonderzoek zijn de interviews in overleg verkrijgbaar bij Joppe Klein Nagelvoort - 

0643969751 

Nadat de transcripten zijn teruggelezen en gekleurd, worden aan de hand van deze 

highlights de deelvragen beantwoord.  



  

 6  

Onder elke deelvraag staan de punten zoals die uit de interviews naar voren zijn gekomen, 

waar dit van toepassing is zijn de gevonden resultaten ook vergeleken met de resultaten van 

de dementiemonitor 2016. Dit verschilt per deelvraag en per bevinding.  

Met het oog op privacy van de deelnemende mantelzorgers en hun naaste(n) zijn de volledige 

interviews geanonimiseerd en niet opgenomen in de bijlage.  

 

Resultaten per deelvraag 

Deelvraag 1: 

Wat zijn de verschillen tussen de geïnterviewden onderling? 

- Slechts 2 van de 13 geïnterviewden geven aan naar het Alzheimer Café te zijn 

geweest, het bezoek aan het alzheimercafé en de daar verkregen informatie wordt 

benoemd als “waardevol” en “aanbevelingswaardig”.  

- Op de momenten dat er geen steun is van de familie valt hier een belangrijk deel van 

de steun weg. De steun kan afwezig zijn door uiteenlopende factoren, maar er wordt 

benoemd dat er vanuit de zorg haast gerekend wordt op ondersteuning vanuit de 

familie. Waar dit niet het geval is lopen de geïnterviewden tegen een muur. Ook uit 

de dementiemonitor komt dit naar voren, familie is belangrijk.  Buren en vrienden 

worden duidelijk minder vaak gevraagd om het leveren van steun (Daniëlle Jansen, 

2016). Uit de interviews gehouden voor dit onderzoek komt naar voren dat de buren 

vaak niet gevraagd worden voor zaken die de hulpbehoevende als privé ziet (M, 

2018). 

Deelvraag 2: 

Wat zijn de overeenkomsten tussen geïnterviewde onderling? 

- Een terugkerend punt is dat de zorg voor de naasten zoveel tijd en energie kost dat 

het ten koste gaat van de gesteldheid van de mantelzorger (K, 2018) (L, 2018). Dit is 

een trend die wordt herhaald bij zowel de geïnterviewde als de resultaten van de 

dementiemonitor (Daniëlle Jansen, 2016). 

- Er is heel veel onduidelijkheid over de toekomst, dit brengt ook onrust met zich mee, 

deze onrust is te wijten aan het ontbreken van kennis van dementie (K, 2018). Op de 

vragen waar mantelzorgers en mensen met dementie mee zitten zijn geen 

antwoorden mogelijk. 

- Voor iedere geïnterviewde was dagbesteding van belang, hierbij is nog wel de 

kanttekening dat niet elke geïnterviewde de geschikte dagbesteding kon vinden. 

Ongeveer een kwart van de geïnterviewde ondervindt problemen met het vinden van 

een geschikte dagbesteding (H, 2018). 

- Uit de interviews is gebleken dat er behoefte is aan contact met andere 

mantelzorgers om ervaringen en kennis uit te wisselen met ‘lotgenoten’ (K, 2018). Dit 

is een behoefte die ook in de dementiemonitor 2016 naar voren is gekomen maar niet 

in de infographic van Alzheimer Nederland is opgenomen.  

Dit is vooral een behoefte van mantelzorgers waarvan de naaste nog thuiswonend is 

(Daniëlle Jansen, 2016) (M, 2018) (K, 2018).  
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- Casemanagement is in elk van de voor dit onderzoek gehouden interviews op het 

goede moment gekomen.  

- Door 11 van de 13 geïnterviewde worden uiteenlopende kleine punten van 

verbetering genoemd. De verbindende factor hierin is dat deze 11 allemaal bezig zijn 

met de definitie van gezondheid van Machteld Huber: ‘Gezondheid als het vermogen 

om je aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, mentale 

en fysieke uitdagingen van het leven.’ (Louis Bolk Instituut, 2017). Dit 

aanpassingsvermogen tonen zij wellicht zonder bewustzijn van deze definitie, hier is 

in het interview niet naar gevraagd. Het is echter wel opvallend dat zoveel van de 

geïnterviewden hun situatie als positief beoordelen als zij in staat zijn om te gaan 

met “de uitdagingen van het leven” zoals Huber het benoemd. 

- Casemanagement wordt als zeer belangrijk ervaren, cruciaal hierin, is dat het klikt 

met de casemanager. Als de klik er is, wordt casemanagement als onmisbaar 

beschouwd (A, 2018) (K, 2018).  

Deelvraag 3: 

Wat zijn de verschillen in bevindingen tussen Almere en landelijk niveau? 

- Eén van de verbeterpunten die naar voren is gekomen uit de dementiemonitor, is de 

behoefte aan meer informatie over de mogelijkheden voor zorg, dit is niet wat in de 

interviews, gehouden in Almere, naar voren is gekomen, er is wel behoefte aan 

informatie, maar niet per se over de mogelijkheden voor zorg, de informatie behoefte 

richt zich meer op het ziekte verloop, hierin zit tegelijkertijd ook de realisatie dat 

hier geen echte antwoorden op te vinden zijn (L, 2018). 

- Vanuit de dementiemonitor is gebleken dat in Nederland 87% van de mantelzorgers 

geniet van het doen van leuke dingen met zijn/haar naaste (Alzheimer Nederland, 

2018). Bij de in dit onderzoek geïnterviewde mantelzorgers ligt dit percentage een 

stuk lager, namelijk op 54% (7 uit 13). 

- Na opname blijft de belasting bij de mantelzorgers groot, 45% volgens Alzheimer 

Nederland (Alzheimer Nederland, 2018), in dit onderzoek is een hoger percentage 

gevonden, namelijk 75% (B, 2018). 

- De zorg en ondersteuning die de mantelzorger ervaarde tijdens het thuiswonend zijn 

van de partner vervalt, de casemanager die zo waardevol wordt genoemd, verdwijnt 

op het moment van opname. Dit is bijzonder zwaar voor de mantelzorgers die alleen 

achter blijven en juist op dat moment misschien nog wel meer ondersteuning nodig 

hebben (B, 2018). In landelijk onderzoek is dit niet duidelijk als aandachtspunt 

benoemd. 

- Een bevinding die gedaan is in de dementiemonitor van 2016, is dat 16% van de 

respondenten onvoldoende lijkt te weten wat hij/zij van een casemanager mag 

verwachten (Daniëlle Jansen, 2016). Dit is iets wat niet naar voren is gekomen in dit 

onderzoek, er is echter ook niet naar voren gekomen dat mantelzorgers wel voldoende 

wisten wat zij konden verwachten. 

- Activiteiten sluiten niet aan bij de wensen van de naaste, zo geven de mantelzorgers 

aan in dit onderzoek, deze ervaring is in lijn met de resultaten van de 

dementiemonitor 2016. Het verschil zit hem echter in het percentage respondenten 

dat aangeeft dat het aanbod niet voldoet aan de wensen die er zijn (Alzheimer 

Nederland, 2018). De geïnterviewden in dit onderzoek geven met 69% aan dat de 
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activiteiten niet aansluiten bij de wensen van hun naaste terwijl de dementiemonitor 

48% presenteert (Alzheimer Nederland, 2018). Dat is een verschil van 21% met de 

bevindingen van de dementiemonitor. 

- De app “Caren zorgt” zoals die gebruikt wordt door Polderburen is van grote waarde 

voor mantelzorgers die inzicht willen in de zorg die hun naaste ontvangt in 

verpleeghuizen en/of dagbesteding (Anne-Mei The, 2018) (K, 2018) (E, 2018). 

Deelvraag 4: 

Wat zijn de overeenkomsten in bevindingen tussen Almere en landelijk niveau? 

- In de dementiemonitor is benoemd dat mantelzorgers het lastig vinden om te zien 

hoe hun partner veranderd (Daniëlle Jansen, 2016). Dit is niet in die directe woorden 

uit de interviews naar voren gekomen, wat echter wel benoemd wordt is een 

verschuiving in hoe het leven samen ervaren wordt. Hierin zijn gevallen waarbij deze 

verschuiving goed verliep en waar als gevolg minder negatieve resultaten uit zijn 

gekomen. Aan de andere kant zijn er ook koppels waarbij deze verschuiving niet 

positief werd verwerkt. Dit zorgt voor een grote bron van stress/druk op zowel de 

mantelzorger als de persoon met dementie (L, 2018) (J, 2018) (M, 2018). 

- De interviews die zijn gehouden voor dit onderzoek laten zien dat er behoefte is aan 

thuiszorg. Niet bij alle interviews was het ook direct aan de orde, maar er bestond 

consensus over het belang van thuiszorg en de rol die het vervult in het langer samen 

met je partner blijven wonen (M, 2018) 

- Casemanagement wordt als zeer belangrijk ervaren, cruciaal hierin, is dat het klikt 

met de casemanager. Als de klik er is, wordt casemanagement als onmisbaar 

beschouwd (A, 2018) (Anne-Mei The, 2018) (C, 2018).  

- Bureaucratie is zonder uitzondering een doolhof voor de geïnterviewde, dit is in lijn 

met de resultaten van het NIVEL, casemanagement biedt hierin wel vaak een 

uitkomst. Bureaucratie wordt ook niet altijd als een probleem ervaren, vaak wordt 

het namelijk opgevangen door familie en/of de casemanager. (M, 2018) (Daniëlle 

Jansen, 2016).  

- Een belangrijk punt dat in de gehouden interviews naar voren is gekomen is de 

behoefte aan een vast team van zorgverleners (A, 2018). Dat de casemanager 

dezelfde blijft wordt als zeer positief ervaren. Deze constante is iets wat ontbreekt bij 

het team van zorgverleners rondom de mantelzorger en zijn/haar naaste. Uit zowel, 

de cijfers van het NIVEL als uit de interviews van dit onderzoek is naar voren 

gekomen dat de uitvoerende zorgverleners te vaak wisselen, steeds nieuwe 

zorgverleners wordt als een duidelijk minpunt benoemd (M, 2018) (Daniëlle Jansen, 

2016) (I, 2018).  

- Ruim 1 op de 6 mantelzorgers voelt zich zwaarbelast of overbelast (Alzheimer 

Nederland, 2018), dit aantal wordt ook in dit onderzoek vastgesteld (B, 2018) (F, 

2018). 

- Een terugkerend punt in zowel de dementiemonitor als dit onderzoek is de behoefte   

aan nachtopvang, de nachten worden als zwaar en soms zelfs als zwaarste beoordeeld 

(B, 2018). Meer oppas/lorgeermogelijkheden/nachtopvang/respijtzorg is gewenst 

(Daniëlle Jansen, 2016). 

- De behoefte bestaat zowel op landelijk niveau (Daniëlle Jansen, 2016), als in Almere 

(B, 2018), om meer maatwerk te krijgen in het betrekken van de naaste door de zorg 
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in het verpleeghuis. “Nu voelt een groep mantelzorgers zich te weinig betrokken, 

maar er is ook een groep overvraagd.” (Daniëlle Jansen, 2016). Dit is aangegeven in 

beide onderzoeken. 

- 80% van de mantelzorgers die deelnamen aan de dementiemonitor gaven aan dat de 

zorginstelling afspraken over de verzorging en behandeling altijd of meestal nakomt 

(Daniëlle Jansen, 2016). Dit is in dit huidige onderzoek niet in een vergelijkbaar 

percentage uit te drukken door het relatief lage aantal mantelzorgers waarvan de 

partner is opgenomen. Je kunt echter wel zeggen dat dit een terugkerend iets is met 

losse verhalen waarbij het verpleeghuis gemaakte afspraken niet nakomt (B, 2018). 

Deze verhalen zijn echter wel ver in de minderheid. 

- De manier waarop zorgverleners omgaan met bewoners laat te wensen over, dit is in 

beide onderzoeken teruggekomen. De dementiemonitor stelt dat 47% van de 

zorgverleners meestal goed om kan gaan met de bewoners en 13% geeft aan dat het 

personeel soms/nooit goed om kan gaan met de bewoners (Daniëlle Jansen, 2016). 

Tijdens de interviews die voor dit onderzoek gehouden zijn, zijn dezelfde bevindingen 

gedaan met een iets groter accent nog op de ontevredenheid over de behandeling van 

bewoners door zorgverleners (B, 2018) (E, 2018). Een belangrijk deel van de omgang 

is het hebben van respect voor de bewoners, zo wordt het aangegeven door de 

mantelzorgers (K, 2018). 

- Een belangrijk terugkomend thema in beide onderzoeken is het willen hebben van 

rust. Dit wordt aangegeven door de mantelzorgers als doel voor zowel zichzelf als 

voor hun naaste. Rust gaat hier niet om het fysieke deel maar er wordt gesproken 

over de mentale rust waarnaar gestreefd zou moeten worden (Daniëlle Jansen, 2016) 

(I, 2018) (B, 2018). 

- 76% van de respondenten van de dementiemonitor geeft aan dat het verrichten van 

zorgtaken voor hun naaste voldoening geeft (Alzheimer Nederland, 2018). Deze 

beleving is op dezelfde manier en in dezelfde verhouding teruggekomen in dit 

onderzoek. 

- Mantelzorgers klagen over de hoeveelheid aandacht die er is van verpleging voor hun 

naaste. De respondenten in Almere hebben het over te weinig personeel op een groep 

waardoor zij het gevoel hebben dat niet alleen hun naaste maar ook andere mensen 

met dementie op diezelfde afdeling niet altijd veilig zijn (E, 2018) (N, 2018). 
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Analyse 
Hieronder zijn de resultaten verwerkt in grafieken om het analyseren makkelijker te maken 

en tegelijkertijd de resultaten overzichtelijker te presenteren. Niet alle resultaten zijn 

verwerkt in grafieken, alleen waarbij dit mogelijk is. 
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Kijkend naar de resultaten zoals die hierboven genoemd zijn, niet alleen in de grafieken 

maar ook in het hoofdstuk resultaten, lijken er een aantal dingen van groot belang voor de 

geïnterviewde met betrekking tot het leven met een naaste met dementie.  

Dit zijn zonder directe rangorde:  

- Casemanagement  

- Aansluitende dagactiviteiten bij de wensen en behoeftes van de persoon met 

dementie 

- Zorg en ondersteuning (zowel voor de mantelzorger als voor de persoon met 

dementie)  

- Minder bureaucratie bij het regelen van zorg 

- Nachtopvang van de naaste met dementie 

- Goed contact houden met de partner 

- Betrokken worden bij de zorg van een naaste (wanneer opgenomen in een 

verpleeghuis) 

- Respectvolle behandeling van de naaste (zowel mede mens als personeel in een 

verpleeghuis) 

- Mentale rust voor zowel de mantelzorger als zijn/haar naaste met dementie. 

Om in de aanbevelingen de prioriteiten juist te kunnen stellen is er een rangorde 

aangebracht in de hierboven genoemde punten van behoefte. 

 

Er is geen aparte rangorde gemaakt voor mantelzorgers waarvan de partner in een 

verpleeghuis woont omdat de respondentengroep te klein is. De behoeftes van deze groep zijn 

wel meegenomen in het indelen van de rangorde, de lijst zou nagenoeg hetzelfde zijn met 

slechts 1 positieverschil. Dit verschil in positie is ook benoemd in de opgestelde rangorde. 
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De aangebrachte rangorde voor Almere is als volgt: 

1. Goed contact houden met de partner  

2. Casemangement 

3. Aansluitende dagactiviteiten bij de wensen en behoeftes van de persoon met 

dementie 

4. Respectvolle behandeling van de naaste 

5. Mentale rust voor zowel de mantelzorger als zijn/haar naaste met dementie 

6. Nachtopvang van de naaste met dementie 

7. Zorg en ondersteuning 

8. Betrokken worden bij de zorg van een naaste (deze gaat omhoog en staat op 5 

wanneer de naaste is opgenomen) 

9. Minder bureaucratie bij het regelen van zorg 

Voor de rangorde zijn een aantal argumenten te geven. Deze komen uit de interviews en zijn 

doorslaggevend bij het aanbrengen van de rangorde.  

De nummers voor de opmerkingen corresponderen met de nummers van de rangorde 

hierboven. 

1. In veel gevallen zijn de mantelzorgende partner en hun naaste met dementie al jaren 

samen, het onderhouden van deze band wordt als zeer belangrijk gezien door alle 

geïnterviewden. 

2. Casemanagement is onmisbaar voor mantelzorgers waarvan de naaste met dementie 

thuis woont. Dit kwam heel sterk uit zowel de interviews als uit landelijk onderzoek 

naar voren (Daniëlle Jansen, 2016) (Anne-Mei The, 2018). Casemanagement staat op 

2 en niet op 1 omdat de uiteindelijke functie van casemanagement is het zorgen dat 

de mantelzorger langer en met meer plezier zijn/haar werk kan doen (M, 2018) (K, 

2018). Wat als effect heeft dat de partners langer bij elkaar kunnen blijven. Het 

ondersteund dus het vastgestelde hogere doel van samen blijven met de partner. 

3. Het hebben van prettige dagbesteding is belangrijk voor zowel de mantelzorger als 

hun naaste, de naaste met dementie heeft het gevoel dat hij/zij bij zinnige 

dagbesteding wordt uitgedaagd. Dit is iets wat buiten dagbesteding om namelijk 

weinig meer gebeurd (J, 2018). Mensen met dementie hebben in zowel dit onderzoek 

als het onderzoek van Anne-Mei The aangegeven dat zij uitgedaagd willen worden en 

zich door de maatschappij aan de kant gezet voelen (Anne-Mei The, 2018). 

4. Een respectvolle behandeling is voor ieder mens belangrijk, dit is echter iets wat veel 

mantelzorgers missen richting hun partner (Anne-Mei The, 2018) (Daniëlle Jansen, 

2016) (K, 2018). Respect is een belangrijk iets in onze samenleving, mensen met 

dementie voelen zich hier echter in te kort gedaan door hun omgeving en in enkele 

gevallen ook door zorgverleners (B, 2018) (Anne-Mei The, 2018). Omdat respect een 

belangrijke waarde is in onze samenleving, maar de bovenstaande drie haast als 

eerste levensbehoefte worden gezien (Daniëlle Jansen, 2016), staat deze behoefte op 

nummer vier. 

5. De rust zoals genoemd door de mantelzorgers, heeft twee functies, namelijk het 

welzijn van de partner met dementie en het ondersteunen van de relatie.  

6. Nachtopvang is vooral belangrijk voor de mantelzorger, dit omdat hun naaste vaak 

onrustige nachten beleefd en hier de mantelzorger in meeneemt (K, 2018) (Daniëlle 
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Jansen, 2016). Door een gebrek aan een goeie nachtrust wordt het leveren van 

mantelzorg en het omgaan met alle uitdagingen die daarbij komen kijken steeds 

zwaarder (N, 2018). Nachtopvang is niet hoger dan punt 6 in de rangorde gekomen 

omdat het animo voor het uit logeren gaan van de partner bij niet genoeg mensen 

wenselijk lijkt te zijn. Een belangrijke factor hierin is de angst van de mantelzorger 

dat de naaste met dementie zich angstig/ongelukkig zou voelen in een andere 

omgeving dan thuis (K, 2018) (N, 2018) (A, 2018). 

7. Zorg en ondersteuning wordt gezien als iets wat heel veel toegevoegde waarde kan 

hebben voor de mantelzorger. Zoals dit onderzoek heeft ervaren bestaat bij 

mantelzorgers een grote behoefte om het zelf te doen zolang hun naaste thuiswonend 

is. De behoefte van meer ondersteuning is er wel bij de mantelzorger (L, 2018) (M, 

2018). Het staat laag op de rangorde omdat mantelzorgers hier ook gemengde 

gevoelens over hebben, zij willen zelf de persoon zijn die hun naaste verzorgd. Hulp 

in het huishouden wordt gezien als een “luxeproduct” waar de mantelzorger vanuit 

dat oogpunt dus geen behoefte aan heeft.  

8. Betrokken worden in de zorg van hun naaste is een bijzonder belangrijk punt voor 

mantelzorgers. Voor mantelzorgers waarvan de partner thuis woont is dit minder 

belangrijk, zij zien de partner immers dagelijks en hebben ook veel contact met de 

casemanager wanneer nodig. Voor mantelzorgers waarvan de partner in het 

verpleeghuis zit is dit echter een belangrijker punt. Dit komt door twee factoren, 

namelijk het moeilijk vinden om hun partner “weg te stoppen” want zo wordt het 

genoemd (N, 2018) (B, 2018) (Daniëlle Jansen, 2016). Als de stap is gezet om de 

naaste te laten opnemen blijft het gevoel van verantwoordelijkheid groot bij de 

mantelzorger. Om te waarborgen dat hun naaste de hoogst haalbare kwaliteit van 

zorg ontvangt willen zij graag meehelpen zonder overvraagd te worden (Daniëlle 

Jansen, 2016). Voor mantelzorgers waarvan de partner thuis woont staat deze 

behoefte op de 8e plaats. Voor mantelzorgers waarvan de partner in een verpleeghuis 

zit staat deze behoefte op de 5e plaats. 

9. Over bureaucratie wordt gezegd dat het op dit moment geen probleem is omdat 

bijvoorbeeld een casemanager of familie lid dit afdoende uithanden neemt. Zowel 

mantelzorgers als mensen met dementie ondervinden direct of indirect hinder van 

wat zij ervaren als een “doolhof van papierwerk en regels” (Daniëlle Jansen, 2016) 

(K, 2018) (M, 2018). Deze behoefte is uitgekomen op de 9e plaats omdat voor veel 

mantelzorgers het gevoel ook bestaat dat de casemanager en/of de familie hen 

adequaat helpt bij het navigeren door dit doolhof. De behoefte is hiermee niet volledig 

weg, er zijn namelijk voldoende situaties waarin de mantelzorger en hun partner 

geen familie hebben (M, 2018) om dit op te vangen. Bij vrienden en/of buren wordt 

niet vaak om hulp gevraagd, dit omdat mantelzorgers terughoudend zijn met het 

bespreken van privézaken (I, 2018) (L, 2018) (M, 2018) (Daniëlle Jansen, 2016). 
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Het aanbrengen van verbeteringen op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn in lijn 

met de eerder opgestelde hypothese met een paar uitzonderingen. Dit onderzoek heeft een 

paar zeer duidelijke punten aan het licht gebracht die hiervoor onvoldoende belicht zijn. Het 

is de verwachting, kijkend naar de resultaten van dit onderzoek, dat er verschuivingen 

zullen zijn in het leveren van zorg en in het uitvoeren van vervolgonderzoek.  

Bij het leveren van zorg zal meer aandacht gevraagd moeten worden voor het gevoelsaspect 

van de mantelzorger voor de persoon met dementie. Deze mantelzorger heeft behoeftes die 

door dit onderzoek meer naar voren zijn gekomen. 

Voor het uitvoeren van vervolgonderzoek is het de verwachting dat er meer aandacht besteed 

wordt aan de belevingscomponent van zorg. Zoals is vastgesteld in eerder onderzoek wordt de 

zorg beoordeeld met een 7.7 (Alzheimer Nederland, 2018). Dit is een bevinding die wordt 

onderschreven door de respondenten van dit onderzoek. Waar het aan schort is niet de 

klinische kant maar het gevoelsaspect in de geleverde zorg en dus niet alleen kijkend naar de 

persoon met dementie maar ook zijn/haar mantelzorger. Meer vervolgonderzoek zou hier 

waardevol in zijn.  
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CONCLUSIE 
In dit hoofdstuk worden de onderzoekvragen beantwoord aan de hand van de resultaten van 

zowel gehouden interviews, als literatuurstudie. 

De behaalde resultaten zijn eerder in dit verslag uitgebreid weergegeven en ingedeeld per 

deelvraag, in dit hoofdstuk zijn de belangrijkste resultaten per deelvraag geselecteerd als 

antwoord op de deelvragen. Elke deelvraag heeft twee of drie conclusies als antwoord, dit is 

gedaan om het overzichtelijk te houden. 

Bij het selecteren van deze antwoorden is rekening gehouden met de volgende factoren: 

aantal respondenten dat het gekozen antwoord heeft ondersteund, vergelijking met de 

behoefte rangorde die is opgesteld, context van het interview en ondersteunende literatuur. 

Deelvraag 1: 

Wat zijn de verschillen tussen de geïnterviewden onderling? 

- Het Alzheimercafé wordt door de respondenten van dit onderzoek slecht bezocht, de 

geïnterviewden die er wel zijn geweest geven aan dat dit een waardevolle en 

aanbevelenswaardige toevoeging is (L, 2018) (M, 2018). 

- Mantelzorgers zonder familie (in de buurt) ervaren grotere druk in het zorgen voor 

hun partner (Daniëlle Jansen, 2016). Casemanagement lost hier een deel van op, 

maar het is een niet te vervangen aspect van het ondersteuningssysteem dat andere 

mantelzorgers wel ervaren (M, 2018) (D, 2018). 

Deelvraag 2: 

Wat zijn de overeenkomsten tussen geïnterviewden onderling? 

- Zorg voor de naaste met dementie kost de mantelzorger heel veel tijd, energie en 

sociale connecties (Daniëlle Jansen, 2016). Hierbij moet nog wel vermeld worden dat 

in enkele gevallen de connecties juist verbreed werden, dit is echter een resultaat van 

landelijk onderzoek en is niet naar voren gekomen in de interviews gehouden in 

Almere.  

- De app “Caren zorgt” die onder anderen door Polderburen wordt gebruikt wordt als 

zeer prettig ervaren omdat het inzicht aan de mantelzorger geeft in wat er gebeurd 

met zijn/haar partner. Voor deze conclusie is gekozen omdat deze tijdens de 

interviews naar voren is gekomen en in landelijk onderzoek nauwelijks naar voren is 

gekomen. Andere belangrijke conclusies die hier ook hadden kunnen staan zijn te 

vinden bij deelvraag 4 in dit hoofdstuk. 

Deelvraag 3: 

Wat zijn de verschillen in bevindingen tussen Almere en landelijk niveau? 

- In landelijk onderzoek wordt er aangegeven dat er behoefte is aan informatie over de 

mogelijkheden voor zorg (Alzheimer Nederland, 2018). Dit heeft geen enkele 

respondent in Almere bevestigd. De belangrijkste conclusie die is getrokken naar 

aanleiding van de interviews, is dat de informatiebehoefte deels voldoende wordt 

ingevuld door de casemanager (D, 2018) (E, 2018). Als er geen antwoord is, of 

onduidelijkheid, is in de interviews naar voren gekomen dat hier ook berusting in is 
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bij de mantelzorgers. Zij herkennen het gebrek aan informatie, het wordt hier alleen 

niet als probleem ervaren (L, 2018). 

- De mantelzorgers waarvan de partner met dementie wordt opgenomen in een 

verpleeghuis verliezen veel van de steun die zij in de gehouden interviews als 

“ongelofelijk waardevol” hebben omschreven (B, 2018) (N, 2018). Het wegvallen van 

deze steun wordt door de respondenten van deze interviews ervaren als een enorm 

verlies. Zij verliezen op hetzelfde moment hun partner aan het verpleeghuis en 

tegelijkertijd stopt de ondersteuning voor hen. Dit is niet in lijn met de behoeftes, 

zoals uit de dementiemonitor 2016 naar voren is gekomen blijft de belasting bij 

mantelzorgers hoog (Alzheimer Nederland, 2018), dit heeft bij opname dus als gevolg 

dat de belasting hoog blijft maar de steun verdwijnt.  

Deelvraag 4: 

Wat zijn de overeenkomsten in bevindingen tussen Almere en landelijk niveau? 

Als eerste moet er bij deze deelvraag benoemd worden dat er een overweldigende hoeveelheid 

overeenkomsten zijn gevonden tussen de respondenten in Almere en de respondenten op 

landelijk niveau van de dementiemonitor 2016. De selectie hieronder is dan ook in grote 

mate hetzelfde als in eerder onderzoek is gepubliceerd. Voor de volledigheid is er een sterke 

aanbeveling om de resultaten onder deze deelvraag in zijn geheel door te lezen en niet alleen 

naar deze conclusie te kijken. 

- Casemanagement wordt als de meest belangrijke externe factor gezien (Alzheimer 

Nederland, 2018). Casemanagers die een klik hebben met de mantelzorger en 

zijn/haar naaste zijn in de gehouden interviews bedolven onder lof en werden op 

figuurlijke handen gedragen. De warmte waarmee geïnterviewde spraken over hun 

casemanager spreekt boekdelen over de belangrijkheid (K, 2018) (J, 2018). 

- Een duidelijke conclusie voor zowel Almere als heel Nederland is dat er te weinig 

personeel aanwezig is in verpleeghuizen (Daniëlle Jansen, 2016). Dit heeft als gevolg 

dat mensen niet naar de wc kunnen als zij moeten en als daar wel ruimte voor 

gemaakt wordt gaat dat ten koste van andere bewoners (E, 2018). 

- Er wordt te weinig aangeboden op het gebied van nachtopvang (B, 2018) (Daniëlle 

Jansen, 2016). In de interviews wordt het zorgen voor de partner met dementie als 

zeer zwaar of als het zwaarst beoordeeld (B, 2018). 
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Hoofdvraag: 

Welke hiaten in het zorg en welzijnsaanbod ervaren de klanten van het Netwerk Dementie 

Almere? 

Om deze hoofdvraag adequaat te beantwoorden is gekeken naar de verschillende antwoorden 

die zijn gevonden op de vier deelvragen.  

Kijkend naar deze deelvragen is de conclusie van dit verslag en daarmee het antwoord op de 

hoofdvraag, de klanten van het Netwerk Dementie Almere ervaren de volgende hiaten in het 

zorg en welzijnsaanbod: 

- Gebrek aan personeel in verpleeghuizen. 

- Ondersteuning valt weg voor mantelzorgers waarvan de partner wordt opgenomen. 

- Als er geen familie in de buurt woont loop je daar tegen aan omdat dit wel verwacht 

wordt in de zorg die er aan jou als mantelzorger geleverd wordt. 

  



  

 18  

DISCUSSIE 
In de loop van dit onderzoek zijn er een aantal keuzes gemaakt waarmee rekening gehouden 

moet worden.  

Tijdens het onderzoek heeft de bevraging zich heel erg gericht op bewoners van Almere, de 

respondentenpoule is echter niet een goede afspiegeling van alle bewoners van Almere om de 

volgende redenen:  

Er is geen demografisch onderzoek geweest om een evenwichtige respondentengroep op te 

kunnen stellen, er zijn geen definitieve cijfers beschikbaar wat betreft de bevolking van 

Almere en welk percentage daarvan dementie heeft en welk percentage mantelzorger is. 

Door het ontbreken van deze cijfers is er geen geloofwaardige uitspraak te doen over de 

representativiteit van de in dit onderzoek geraadpleegde respondentengroep.  

Ondanks dat de respondenten niet representatief zijn voor heel Almere zijn zij wel 

representatief voor de opdrachtgever van dit onderzoek, namelijk het Netwerk Dementie 

Almere. De respondentengroep bestaat uit zorgafnemers die op dit moment al een band 

hebben bij het Netwerk Dementie Almere. Dit is ook de groep waar de opdrachtgever meer 

inzicht in wilde hebben, met dit als onderbouwing wordt deze respondentengroep als valide 

beschouwd. 

Het aantal respondenten in dit onderzoek was idealiter hoger geweest zodat de 

betrouwbaarheid groter was geweest. 

Er zijn echter niet meer respondenten benaderd omdat het afnemen, transcriberen, 

verwerken en analyseren van de interviews met een hoger aantal respondenten niet mogelijk 

zou zijn geweest binnen de tijd die er vrijgemaakt is voor dit onderzoek. 

Er is in het onderzoek beschreven dat mantelzorgers een ‘goede’ relatie willen onderhouden 

met hun naaste. In dit onderzoek is er onvoldoende ruimte geweest om hier verder op in te 

gaan en de precieze definitie van ‘goed’ voor deze doelgroep vast te stellen. 

In dit onderzoek en in deze context is de betekenis van het woord ‘goed’ gezien als: het 

volhouden van dezelfde relationele band die de mantelzorger en hun naaste met dementie 

deelden voordat de ziekte zijn intrede nam. 
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AANBEVELINGEN 
In dit hoofdstuk zullen verschillende aanbevelingen te lezen zijn, deze aanbevelingen zijn 

niet gerangschikt op volgorde van belangrijkheid. Dit is gedaan omdat de verschillende 

organisaties die deel uitmaken van het Netwerk uiteenlopende prioriteiten kunnen hebben. 

Op deze manier zijn de organisaties zelf in staat om een aanbeveling zoals gedaan in dit 

verslag op waarde te schatten voor de eigen organisatie zonder dat de uitvoerder van het 

onderzoek hierin de aanbevelingen kleurt. 

Aanbevelingen: 

- Vervolgonderzoek naar de oorzaak van het relatief lage aantal bezoekers aan het 

Alzheimercafé. Wellicht wordt in vervolgonderzoek een oorzaak hiervan duidelijk en 

kan daarop ingespeeld worden. Dit is van belang omdat in dit onderzoek naar voren 

is gekomen hoe waardevol het Alzheimercafé is voor mantelzorgers en hun naaste 

met dementie (L, 2018). 

 

- Mantelzorgers nemen niet altijd hulp aan waarvoor hun naaste wel een indicatie 

heeft. Een aanbeveling uit dit onderzoek zou zijn om de indicatie en de daar 

bijbehorende middelen op de mantelzorger te richten. Mantelzorgers geven namelijk 

aan dat zij graag voor hun partner zorgen maar dat in die verzorging het huishouden 

vaak lijdt (G, 2018). Door het leveren van ondersteuning in huishoudelijke taken in 

plaats van de zorgtaken die worden geweigerd door de mantelzorger, kan er toch 

bijgedragen worden aan de gesteldheid van zowel mantelzorger als hun naaste met 

dementie (A, 2018). 

 

- Er is sterk behoefte aan meer mogelijkheden tot nachtopvang (B, 2018) (Daniëlle 

Jansen, 2016). De aanbeveling is om nachtopvang aan meer mensen met dementie en 

hun mantelzorgers aan te bieden. 

 

- Vervolgonderzoek naar de behoefte aan apps zoals “Caren zorgt” is gewenst. In het 

opstellen van dit onderzoek is diepgang op dit onderwerp buiten de scoop gevallen. 

Vandaar dat er op dit moment alleen maar gezegd kan worden dat de huidige 

gebruikers het als een waardevolle toevoeging zien op het zorgaanbod. Er is echter 

niet met zekerheid te zeggen of de mantelzorgers die hier geen gebruik van maken 

daar ook geen behoefte aan hebben. De dementiemonitor 2016 stelt wel dat daar 

behoefte aan is (Daniëlle Jansen, 2016), voor de regio Almere is dit niet vastgesteld 

en daarom is vervolgonderzoek gewenst. 

 

- Mantelzorgers ervaren opname van hun partner in een verpleeghuis als zwaar. De 

aanbeveling is om de steun die ze voor de opname ondervonden niet onmiddellijk te 

stoppen. Zo krijgen mantelzorgers een overgangsperiode waarin zij wennen aan het 

leven alleen thuis. Dit is vooral belangrijk in situaties waarin de persoon met 

dementie die opgenomen wordt een partner “achterlaat”. Partners ervaren het 

wegvallen van de steun die zij hiervoor kregen als “verlammend” (B, 2018). Om hun 

mentale gezondheid te kunnen verbeteren zou het waardevol zijn om voor een 

overgangsperiode de ondersteuning voort te zetten. Hoe lang deze overgangsperiode 
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zou moeten duren is aan de hand van dit onderzoek niet te zeggen, hier zou 

vervolgonderzoek naar gedaan moeten worden voordat daar een steekhoudende 

aanbeveling in te doen is. 

 

- Gezien het grote belang van casemanagers, zoals aangegeven door de respondenten 

in zowel Almere als landelijk, is het van belang dat alle mantelzorgers van naaste 

met dementie een casemanager hebben waarmee zij zich vertrouwd en verbonden 

voelen. Het is naar alle waarschijnlijkheid niet haalbaar om alle mantelzorgers in 

deze categorie een goede casemanager te geven, ook met het besef dat dat wellicht 

niet haalbaar is zou dat wel het streven moeten zijn. 

 

Dit concludeert het hoofdstuk aanbevelingen, deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de 

conclusies, die op hun beurt gebaseerd zijn op de resultaten.  

Mocht u als lezer op zoek zijn naar andere of extra gebieden waarop u zou kunnen 

verbeteren op persoonlijk of organisatieniveau, dan wordt u aangeraden om de resultaten te 

bestuderen in het hoofdstuk “Resultaten”. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Structuur interviews met mantelzorgers 
 

Structuur interviews met mantelzorgers 

Aan de mantelzorgers 

Gespreksonderwerpen: 

- Hoe lang denk je zelf nog dat je het vol gaat houden? (Latere vraag) 

- Hoe lang zorgt u al voor uw … (deze titel per gesprek bepalen) 

- Hoe vindt u uw werk als mantelzorger? 

- Wat vindt u minder prettig? 

- Waar vindt u steun op de zware momenten? 

- Hoe ervaart u het leveren van mantelzorg? 

- Wat is uw relatie met de dementerende? 

- Heeft u voldoende vrije tijd? 

- Hoe zou u de zwaarte van de zorg die u levert indelen?  

Wat wil ik weten? 

Ik wil weten welke hiaten er zijn voor de mantelzorgers met betrekking op de door hen 

geleverde zorg. 

Hoeveel tijd zijn ze kwijt aan het leveren van mantelzorg? 

 Is de hoeveelheid tijd die zij besteden aan zorg leveren relevant voor ze? 

Waaraan merkt u het meeste dat er een zorg en welzijnsorganisatie naast u staat? 

 Merkt u dat überhaupt? 

Wat vindt u van het leveren van mantelzorg? 

 Doet u het omdat u het wilt? Of komt het uit een gevoel van plicht/andere reden? 

Hoe denkt u dat de ontvanger van de zorg het ervaart? 

 Heeft hij/zij door hoeveel moeite u doet om een goede mantelzorger te zijn? 

Waar zou u graag verbetering in zien? [Expres breed] [Meer ondersteuning voor u 

persoonlijk? Betere zorg voor de zorgvrager?] 
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Op basis van de infographic van Alzheimer-Nederland de volgende punten: 

- Behoefte top 3 (niet per se deze volgorde) (thuiswonend) 

o Casemanagement – wat zijn de gedachtes hierachter 

o Thuiszorg – idem 

o Dagactiviteiten [waarom is er behoefte aan dagactiviteiten? 

Verlichting van de zorgzwaarte wordt bijvoorbeeld ook niet bereikt 

door plaatsing in een verpleeghuis] 

- Aangegeven verbeterpunten (thuiswonend) 

o Meer zorg en ondersteuning – dit suggereert dat de kwaliteit goed is, 

kwantiteit is waar het schort? 

o Informatie over de mogelijkheden voor zorg – waar gaat het nu mis? 

Algehele onthouding van informatie? Of is de aanwezige informatie 

niet dekkend genoeg? 

o Minder bureaucratie bij het regelen van zorg – bureaucratie is zelden 

leuk, waar gaat het hier ten koste van? 

- Aandachtspunten als de naaste in het verpleeghuis woont 

o De belasting bij mantelzorgers blijft hoog – waar worden ze in deze 

situatie door belast? Zijn dit dezelfde factoren die bestonden voor de 

verhuizing naar het verpleeghuis, of zijn ze verschoven? 

o 45% van de mantelzorgers voelt zich nog steeds belast. – Idem 

- Verbeterpunten voor het verpleeghuis 

o 46% vindt dat er onvoldoende personeel in huis is – de aanname is dus dat 

de kwaliteit wel goed is, het verbeterpunt zit voornamelijk bij de 

kwantiteit? 

o 48% zegt dat de activiteiten niet aansluiten op wat naaste leuk vindt – Geen 

direct commentaar. Ik ben heel benieuwd naar de interview 

uitkomsten op dit gebied in Almere. 

- Positieve kanten van mantelzorg 

o 87% geeft aan te genieten van de leuke dingen met de naaste – Gebeurt dit 

ook genoeg? 

o 76% geeft aan dat de zorgtaken voor de naaste voldoening geven – Bij de 

personen die dit niet ervaren, wat staat het krijgen van voldoening 

in de weg?  

- Negatieve kanten van mantelzorg 

o 89% geeft aan dat het pijnlijk is te moeten zien dat de naaste een ander 

persoon geworden is – Wat zou u helpen om hiermee om te gaan, mocht 

u hier last van hebben? 

o 81% geeft aan dat ze het moeilijk vinden dat de naaste steeds afhankelijker 

wordt van hen als mantelzorger. – Op welk gebied vindt u dit dan 

moeilijker? Wordt er meer van u verwacht? Is het gelinkt aan het 

verliezen van de persoon die hij/zij ooit was? (Stukje autonomie en 

zelfstandigheid van de dementerende) (NIVEL, 2016). 

  



  

 24  

  



  

 25  

Bijlage 2: Legenda transcripten 
Hoofdvraag: 

Welke hiaten in het zorg en welzijnsaanbod ervaren de klanten van het Netwerk Dementie 

Almere? 

Deelvragen: 

- Wat zijn de grootste onderlinge individuele verschillen zoals aangegeven door de 

klanten? 

- Wat zijn de onderlinge punten van meeste overlap zoals aangegeven door klanten? 

- Wat is het belangrijkste verschil met de bevindingen op landelijk niveau? 

- Wat is de grootste overeenkomst met de bevindingen op landelijk niveau? 

Losse belangrijke informatie 

- Losse belangrijke informatie 

 


