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The focus on providing care that supports autonomy and individual preferences becomes increasingly 
important. Nonetheless, doing so is often complex and can be challenging when caring for people living 
in nursing homes, especially people with dementia. This dissertation focuses on the support of autonomy 
of nursing home residents with dementia through establishing a partnership between family and nursing 
home staff. This dissertation has two aims. The first aim is to gain insight in how and to what extent the  
autonomy of residents with dementia living in nursing homes, is supported. The second aim is to gain 
insight in how a partnership between family and nursing staff to increase resident autonomy, can be 
created. In more detail, the studies in this dissertation focused on relational autonomy, which entails 
respecting residents’ individuality within the social context and relationships. The current situation 
regarding resident autonomy was analyzed through performing interviews with family caregivers and 
observations of staff-resident interactions. Furthermore, a review of the literature was conducted to gain 
insight in interventions that could support family-staff partnership in nursing homes for people with 
dementia. Subsequently, based on the results of this review and in co-creation with representatives of 
residents, staff and experts in the nursing home field, a program was developed that aims to encourage 
staff-family partnership. Next, the feasibility of this program in nursing home practice was assessed. The 
current chapter gives a summary of the studies in this dissertation.  

Chapter 1 provides a general introduction on the subject of dementia and nursing home care. 
Background information is provided on dementia and nursing home care, and an introduction to 
autonomy support in nursing home care is provided. In addition, current knowledge regarding family-staff 
partnerships is described. Finally, the aims of the study are presented, and an outline of the dissertation 
is provided.  
 Chapter 2 reports on the results of an observational study that aimed to explore the extent to 
which autonomy of residents with dementia is supported by nursing home staff. An exploratory, cross-
sectional study was carried out to assess staff-resident interactions during eleven morning care activities. 
Both quantitative and qualitative data were collected using structured observation methods to assess the 
support of autonomy. During morning care, 1770 care interactions were observed, using a self-developed 
observation list. Analysis of the data showed that autonomy seemed to be supported by staff in 60% of 
the interactions. Staff supported resident autonomy by being sensitive to resident’s needs and wishes and 
taking on a person-centered care approach. However, missed opportunities to address residents needs 
and wishes were frequently observed. These mainly seem to occur during interactions in which staff 
members took over tasks, and seemed insensitive to residents’ needs and wishes. Our results indicate 
that there are differences between staff members’ approach towards residents, and their working 
procedures. In addition, differences across nursing home locations were observed regarding the physical 
environment, for example, outdoor accessibility or having a homely environment. Our study showed that 
resident autonomy is not or only partly supported in 40% of the interactions, and mainly seen during 
interactions with residents with severe dementia. Therefore, our results indicate that improvements are 
needed in nursing homes to better support resident autonomy. Increasing a learning environment to 
enhance nursing home care that better focuses on resident autonomy is recommended. Particularly in 
the care for people with severe dementia, staff needs to develop new skills to improve resident autonomy, 
which may be enforced by peer learning.  
 In Chapter 3 a qualitative study is described which was performed to explore experiences of family 
caregivers with factors that, according to them, support or impede the autonomy for nursing home 
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residents with dementia. We held semi-structured interviews with 30 family caregivers of nursing home 
residents with dementia. This study revealed six factors that influenced resident autonomy according to 
family caregivers, and were either autonomy supporting or impeding: 1)  “activities”: activities that were 
organized from a communal and logistic perspective impeded autonomy, while residents’ involvement in 
individual activities that suited their interests supported autonomy; 2) “personal approach”: providing a 
personal approach by getting to know the resident positively influenced resident autonomy; 3) “visits 
from family and friends”: the lack of private spaces for family to continue family traditions were autonomy 
impeding, whereas abilities for family and friends to visit were regarded as autonomy supporting; 4) 
“being part of a group”: the daily life with fellow residents was mostly determined by what fits the group 
instead of the individual impeded autonomy, while, on the other hand, being able to socially engage with 
fellow residents had a positive influence; 5) “physical environment”: limited freedom of movement within 
and outside the nursing home was autonomy impeding, while creating a homely environment could 
support autonomy; and 6) “organization of care”: a fixed nursing team was regarded as autonomy 
supporting, while nursing staff’ fixed routines regarding moments of care, impeded resident autonomy. 
In order to better support resident autonomy it is important to enable flexibility in providing care, find 
ways to offer activities that are meaningful to residents, and stimulate resident’s social environment to 
continue social traditions. 
 Chapter 4 gives an overview of interventions that could support family-staff partnership in nursing 
homes for people with dementia. A systematic literature review, using the PRISMA-ScR checklist, was 
performed in order to report on studies that examined interventions, programs and approaches aimed to 
increase family involvement in nursing homes. Results of the 29 included studies revealed that only two 
interventions were targeted at creating family-staff partnerships from a two-way perspective, i.e., 
involving both family and staff together. The other 27 studies targeted either staff or family and often 
used single components (e.g. only education). These 27 studies entailed either increasing family 
involvement in formal decision making, enabling family caregivers to (participate more actively) in making 
better informed decisions, or accommodating family caregivers with psychoeducation. Results indicated 
that family caregivers and staff members were either targeted at family or staff, implying a lack of equality 
and reciprocity between the two, which makes it difficult to truly establish partnership. Effects of the 
interventions remain yet unclear. It is often unknown whether family inclusion increased after 
implementation of the interventions or programs. Furthermore, as different outcomes were measured, 
and not always in line with the aims of the intervention, it was difficult to appraise the effects. It is 
suggested that important components entail mutual exchange and reciprocity between family caregivers 
and nursing home staff.  
 Chapter 5 describes a qualitative study in which the experiences of family caregivers with 
collaboration with staff were assessed. Semi-structured interviews were held with 30 family caregivers of 
nursing home residents with dementia to explore how family caregivers describe and view their current 
collaboration and partnership with staff. Findings reflected three themes, i.e., “communication”, “trust 
and dependency”, and “involvement”. The findings suggest that good communication between family and 
staff was a prerequisite condition for having trust in staff and quality of involvement in residents’ life. It 
appeared important for family caregivers to have frequent informal contact with staff in order for them 
to build a personal relationship. Findings revealed that this could increase family caregivers’ trust in staff 
and satisfaction regarding their involvement in the nursing home. The findings of this study implicate that 
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in order for family and staff to improve collaboration and build a partnership, informal contact and 
building a personal relationship should be prioritized in nursing homes.  
 Chapter 6 describes the findings of a process evaluation of a newly developed program aiming at 
facilitating and supporting family-staff partnership within nursing home wards, to increase residents’ 
autonomy and well-being. The program was developed based on the results of the systematic review and 
in co-creation with resident councils, representatives of nursing homes and experts in the nursing home 
field. We used a prospective multi-method study to test the feasibility of the program, including 
assessment of participant attendance, performance of the program according to plan, participation in, 
and opinions on the program. The program consisted of monthly 90-minute meetings, in which family and 
staff jointly address problems or challenges in current care, search for solutions for challenges in residents’ 
daily lives  and implement these solutions in daily practice. The evaluation of the program took place after 
nine months and revealed that the program was largely performed according to plan and that the overall 
attendance rate was high. Furthermore, participants were actively involved in the program, experienced 
benefits from the program, and where satisfied with the program. Participants recommended 
continuation of the program on their own ward and implementation of the program within other nursing 
home wards. Furthermore, the program was able to encourage family and staff to propose actions that 
regarded increasing residents’ well-being. The program was regarded as promising in supporting staff-
family partnership, and addressing needs within the dementia care triads, as part of relationship-centered 
care. Additionally, management support appeared important for optimal implementation and 
performance of the program. In order to test effectiveness of the program, further research is needed. 
 In Chapter 7, the main findings of the studies in this dissertation are presented. This research has 
shown that resident autonomy can be supported in several ways for residents with dementia living in 
nursing homes, and can be facilitated by a program aimed to help staff and family engage in care for 
residents at the nursing home ward. The partnership program that was developed is one of the first to 
help family and staff to create partnership. In addition, it describes a general discussion and an overview 
of the strengths and limitations of this dissertation are described. Furthermore, it reflects on 
recommendations for practice and future research. 
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In de huidige zorg wordt er steeds meer waarde gehecht aan ondersteuning van de eigen regie 
(autonomie) en individuele voorkeuren van mensen die zorg nodig hebben. Deze manier van zorg 
verlenen is, echter, vaak complex en uitdagend voor mensen die in een verpleeghuis wonen, met name 
voor mensen met dementie. Het onderzoek beschreven in dit proefschrift focust zich op de ondersteuning 
van de eigen regie van verpleeghuisbewoners met dementie, door het aangaan van partnerschap tussen 
naasten van bewoners en zorgverleners. Dit onderzoek heeft twee doelen. Het eerste doel is inzicht te 
verkrijgen in hoe en in welke mate de eigen regie van mensen met dementie die in een verpleeghuis 
wonen, wordt ondersteund. Het tweede doel richt zich op het verkrijgen van inzicht in hoe partnerschap 
tussen naasten van verpleeghuisbewoners en zorgverleners kan worden gecreëerd, om zo de eigen regie 
van bewoners te vergroten. Het onderzoek richt zich op relationele autonomie (eigen regie). Dit houdt in 
dat de individualiteit van iemand wordt gerespecteerd binnen de sociale context en relaties. De eigen 
regie van bewoners is onderzocht, met behulp van interviews met naasten van bewoners en observaties 
van interacties tussen zorgverleners en bewoners. Verder is er een literatuuronderzoek gedaan om meer 
inzicht te krijgen in interventies die partnerschap tussen naasten en zorgverleners kunnen ondersteunen. 
Op basis van de resultaten van dit literatuuronderzoek en in co-creatie met vertegenwoordigers van 
bewoners, zorgverleners en experts op het gebied van verpleeghuiszorg is er vervolgens een programma 
ontwikkeld. Dit programma heeft als doel het faciliteren van partnerschap tussen naasten en 
zorgverleners, om zo de eigen regie van verpleeghuisbewoners te bevorderen. De uitvoerbaarheid van dit 
programma is in een eerste pilot onderzoek getest. In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van 
de vijf deelstudies waaruit het onderzoek, beschreven in dit proefschrift bestaat. 
 Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie op de belangrijkste thema’s die in dit proefschrift 
aan bod komen. Allereerst wordt ingegaan op dementie en verpleeghuiszorg en de ondersteuning van 
eigen regie van verpleeghuisbewoners. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis met 
betrekking tot partnerschap tussen naasten en zorgverleners. Als laatste worden in dit hoofdstuk de 
doelen per deelstudie gepresenteerd en wordt een overzicht gegeven van de opbouw van het 
proefschrift. 
 Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een observatiestudie. Deze studie had als doel het 
exploreren van de mate waarin de eigen regie van verpleeghuisbewoners met dementie wordt 
ondersteund door zorgverleners. Het betreft een exploratieve, cross-sectionele studie waarin de 
interactie tussen bewoner en zorgverlener in kaart is gebracht tijdens elf ochtendzorgactiviteiten. Zowel 
kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn gebruikt om de ondersteuning van de eigen regie 
te meten. Er zijn 1770 interacties tijdens ochtendzorgactiviteiten geobserveerd, bij in totaal 57 
verpleeghuisbewoners met dementie. Hierbij is gebruik gemaakt van een speciaal voor dit onderzoek 
ontwikkelde observatielijst. Analyse van de data laat zien dat de eigen regie van bewoners in 60% van de 
interacties wordt ondersteund door de zorgverleners. Dat wil zeggen dat bij deze interacties de 
zorgverleners ontvankelijk waren voor de wensen en behoeften van bewoners en dat zij zorg verleenden 
op een persoonsgerichte wijze. Desondanks liet analyse van de data ook zien dat de zorgverleners 
regelmatig kansen misten om in te gaan op de wensen en behoeften van bewoners tijdens 
zorgactiviteiten, of dat deze wensen en behoeften werden belemmerd of genegeerd. Deze deelstudie 
toont aan dat de eigen regie van mensen met dementie die in het verpleeghuis wonen niet of deels wordt 
ondersteund in 40% van de interacties. Dit kwam vooral voor bij interacties met mensen met een 
ernstigere vorm van dementie en interacties waarbij zorgverleners taken overnamen en minder of niet 
gevoelig waren voor de wensen en behoeften van de bewoner. De resultaten van deze deelstudie laten 
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zien dat er verschillen zijn tussen zorgverleners, gelet op hoe zij de bewoners benaderen en hun manier 
van werken (bijvoorbeeld gericht op het afwerken van taken versus gericht op ingaan op de behoeften 
van de bewoner op dat moment). Daarnaast zijn er verschillen gevonden tussen verpleeghuisafdelingen 
wat betreft aspecten in de fysieke omgeving die van invloed lijken te zijn op de eigen regie van de 
bewoner, bijvoorbeeld het wel of niet hebben van de mogelijkheid om naar buiten te kunnen, of het wel 
of niet hebben van een huiselijke omgeving. De resultaten van deze deelstudie laten zien dat er 
mogelijkheden zijn om de huidige verpleeghuiszorg te verbeteren. Deze verbeteringen kunnen 
bijvoorbeeld liggen in het creëren van een leeromgeving waarin kennis en vaardigheden aangaande 
(goede) dementiezorg en het ondersteunen van eigen regie, wordt gestimuleerd. Met name in de zorg 
voor mensen met een ernstigere vorm van dementie zouden zorgverleners zich nieuwe kennis en 
vaardigheden eigen moeten maken om de eigen regie van de bewoner te verbeteren. Intercollegiaal leren 
zou dit proces kunnen ondersteunen. 
 Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van een kwalitatieve studie naar factoren die de eigen regie 
van bewoners ondersteunen of belemmeren, volgens naasten van verpleeghuisbewoners. Voor deze 
deelstudie zijn 30 semigestructureerde interviews gehouden met naasten van verpleeghuisbewoners met 
dementie. Analyse van resultaten laat zien dat er zes factoren zijn die invloed hebben op de eigen regie 
van bewoners, volgens naasten. Deze factoren kunnen zowel ondersteunend als belemmerend zijn: 1) 
“activiteiten”: activiteiten die vanuit een gemeenschappelijk en/of logistiek perspectief werden 
georganiseerd werden als belemmerend ervaren; betrokkenheid van bewoners bij individuele activiteiten 
die aansloten bij hun interesse werden als ondersteunend ervaren, 2) “persoonlijke benadering”: het 
leren kennen van de bewoner droeg volgens naasten positief bij aan de eigen regie van de bewoner, 3) 
“bezoek van familie en vrienden”: het ontbreken van een privéruimte voor familie om familietradities 
voort te zetten werd ervaren als belemmerend; mogelijkheden voor familie en vrienden om langs te 
komen werd ervaren als ondersteunend, 4) “onderdeel zijn van een groep”: het dagelijks leven werd 
voornamelijk bepaald door wat past bij de groep als geheel in plaats van te kijken naar het individu werd 
als belemmerend ervaren; de mogelijkheid om sociaal betrokken te zijn bij andere bewoners werd ervaren 
als een positief, 5) “fysieke omgeving”: beperkte bewegingsvrijheid binnen en buiten het verpleeghuis 
werd gezien als belemmerend voor de eigen regie, terwijl het creëren van een huiselijke omgeving eigen 
regie kon stimuleren volgens naasten, en 6) “organisatie van zorg”: een vast team van zorgverleners werd 
als ondersteunend ervaren; vaste routines tijdens zorg werd als belemmerend ervaren. Op basis van deze 
deelstudie kan geconcludeerd worden dat, om de eigen regie van mensen met dementie die in het 
verpleeghuis wonen beter te ondersteunen, het belangrijk is om te focussen op flexibiliteit in de 
zorgverlening, het aanbieden van activiteiten die betekenisvol zijn voor de bewoner en het stimuleren van 
voortzetting van sociale gewoontes of tradities.    
 Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van interventies die partnerschap tussen naasten van 
verpleeghuisbewoners en zorgverleners zouden kunnen ondersteunen. Er is een literatuuronderzoek 
uitgevoerd, gebruik makend van de PRISMA-ScR checklist, naar wetenschappelijk onderzochte 
interventies die als doel hadden om familiebetrokkenheid in het verpleeghuis te vergroten. Resultaten 
van de 29 geïncludeerde studies laten zien dat slechts twee interventies gericht waren op het creëren van 
partnerschap vanuit een wederzijds perspectief, i.e. het gezamenlijk betrekken van zowel naasten als 
zorgverleners. De overige 27 onderzoeken richtten zich uitsluitend op óf zorgverleners óf naasten en 
bestonden vaak slechts uit één enkele component, bijvoorbeeld alleen educatie. In deze 27 onderzoeken 
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werd voornamelijk nagegaan of de onderzochte interventies bijdroegen aan het vergroten van 
familiebetrokkenheid tijdens formele besluitvorming, meer (actieve) participatie bij het maken van beter 
geïnformeerde beslissingen, of het geven van psycho-educatie aan familie. Deze deelstudie laat zien dat 
familie en zorgverleners vaak verschillend werden benaderd binnen de interventies, wat duidt op 
afwezigheid van gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen beide. Dit maakt het moeilijk om echt 
partnerschap aan te gaan. Daarnaast zijn de effecten van de programma’s op familiebetrokkenheid en 
partnerschap vaak onbekend. Ook werden er verschillende uitkomsten gemeten die niet altijd in lijn liggen 
met de doelstelling van de beschreven interventies, waardoor beoordeling van effecten moeilijk is. Dit 
onderzoek suggereert dat maar weinig interventies gebruikt kunnen worden als basis voor het faciliteren 
van gelijkwaardig partnerschap tussen naasten en zorgverleners in het verpleeghuis. Er kan worden 
afgeleid dat gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen zowel naasten als zorgverleners belangrijke 
componenten zijn voor een dergelijk programma om partnerschap te faciliteren.  
 Hoofdstuk 5 beschrijft een kwalitatieve studie naar de ervaringen van naasten van 
verpleeghuisbewoners met dementie met samenwerking met zorgverleners. Er zijn 30 
semigestructureerde interviews gehouden met naasten van verpleeghuisbewoners met dementie om 
inzicht te krijgen in hoe zij de huidige samenwerking met zorgverleners ervaren. Analyse van de data laat 
drie hoofdthema’s zien, i.e., “communicatie”, “vertrouwen en afhankelijkheid” en “betrokkenheid”. De 
bevindingen laten zien dat goede communicatie tussen naasten en zorgverleners een voorwaarde is voor 
het hebben van vertrouwen in zorgverleners en de kwaliteit van de betrokkenheid in het leven van de 
bewoner. Naasten blijken het belangrijk te vinden om frequent en informeel contact te hebben met 
zorgverleners om een persoonlijke relatie aan te kunnen gaan. Deze deelstudie laat zien dat die 
persoonlijke relatie het vertrouwen in zorgverleners en tevredenheid rondom hun betrokkenheid in het 
verpleeghuis kan vergroten. De bevindingen van deze deelstudie impliceren dat informeel contact en het 
opbouwen van een persoonlijke relatie essentieel zijn voor het verbeteren van samenwerking en het 
opbouwen van partnerschap tussen naasten en zorgverleners prioriteit zouden moeten hebben in het 
verpleeghuis.  
 Hoofdstuk 6 beschrijft de bevindingen van een procesevaluatie van een nieuw ontwikkeld 
partnerschap programma, dat zicht richt op het faciliteren en ondersteunen van partnerschap tussen 
naasten van verpleeghuisbewoners met dementie en zorgverleners, met als doel het verbeteren van de 
eigen regie en het welzijn van bewoners. Het programma is ontwikkeld op basis van de resultaten van de 
het literatuuronderzoek, beschreven in hoofdstuk 4, en is ontwikkeld in co-creatie met cliëntenraden, 
beleidsmedewerkers van verpleeghuizen en experts op het gebied van verpleeghuiszorg. Het programma 
bestond uit maandelijkse bijeenkomsten van 90 minuten waarbij 10 naasten en zorgverleners gezamenlijk 
oplossingen zochten voor de uitdagingen rondom eigen regie in het dagelijks leven van 
verpleeghuisbewoners. Deze deelstudie maakte gebruik van meerdere methoden om de haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid van het programma te evalueren. Hierbij is gekeken naar aanwezigheid en (actieve) 
deelname van participanten (naasten en zorgverleners), uitvoering van het programma volgens plan en 
meningen van participanten over het programma. Het programma bestond uit maandelijkse 
bijeenkomsten van 90 minuten, waarbij naasten van verpleeghuisbewoners met dementie en 
zorgverleners gezamenlijk bijeenkwamen om problemen en/of uitdagingen in de huidige zorg aan te 
pakken. Dit deden ze door oplossingen te bedenken voor problemen in het dagelijks leven van bewoners 
en deze in de dagelijkse praktijk uit te voeren. Het programma is na negen maanden geëvalueerd en liet 
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zien dat het grotendeels volgens plan is verlopen en dat de deelname van de participanten hoog was. 
Daarnaast waren participanten actief betrokken in het programma, ervaarden zij voordelen van het 
programma en waren tevreden met het programma. Participanten gaven aan dat ze het programma voort 
wilden zetten op de eigen verpleeghuisafdeling en zouden de implementatie van het programma op 
andere verpleeghuisafdelingen aanbevelen. Daarnaast bleek het programma naasten en zorgverleners te 
stimuleren om actiepunten, met betrekking tot verbetering van de eigen regie en welzijn van bewoners, 
te bedenken en in te voeren. Het programma lijkt veelbelovend in het ondersteunen van partnerschap en 
het voorzien in de behoeften van zowel bewoner, naaste en zorgverlener. Ondersteuning van het 
management lijkt van belang te zijn bij de implementatie van het programma. Vervolgonderzoek is nodig 
om de effectiviteit van het programma te evalueren. 
 In Hoofdstuk 7 worden de belangrijkste bevindingen van de deelstudies van dit proefschrift 
beschreven. Het onderzoek heeft aangetoond dat de eigen regie van verpleeghuisbewoners met 
dementie op verschillende manieren ondersteund kan worden door zorgverleners, familieleden en de 
omgeving. Samenwerking en partnerschap tussen naasten en zorgverleners ontstaat niet zomaar, daar is 
een actieve aanpak voor nodig. Voor dit proefschrift is een programma ontwikkeld dat veelbelovend lijkt 
te zijn in het structureel faciliteren van samenwerking en partnerschap tussen naasten en zorgverleners. 
Daarnaast wordt in dit hoofdstuk de algehele discussie beschreven en geeft het een overzicht van de 
sterke punten en beperkingen van dit proefschrift. Ook worden er aanbevelingen gedaan voor de praktijk 
en vervolgonderzoek.  
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