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Providing care for people with dementia (PwD) living at home is challenging and can 
lead to difficult dilemmas. Involuntary treatment, defined as any type of care provided 
without the person’s consent and/or to which the person resists, is commonly used in 
PwD living at home. However, scientific literature regarding this topic is still relatively 
scarce. This thesis aims to 1) gain insight into involuntary treatment use in people with 
dementia living at home (e.g. professional and family caregivers’ attitudes, prevalence 
and associated factors and family caregivers’ experiences with managing care 
dilemmas that can lead to involuntary treatment) and 2) develop and evaluate an 
intervention aimed at reduction and/or prevention of involuntary treatment use in 
PwD living at home.  
  Chapter 1 provides a general introduction, describing how professional and 
family caregiving for PwD living at home is organized in the Netherlands, the 
challenges in providing care for PwD and involuntary treatment use. This chapter ends 
with the overall aim and outline of this thesis.  
  Chapter 2 presents the results of a cross-sectional study on professional and 
family caregivers’ attitudes towards involuntary treatment use in PwD. A total of 109 
nursing staff, 74 general practitioners (GPs), 45 other health care professionals and 77 
family caregivers completed a questionnaire assessing their attitude towards 
involuntary treatment in general, non-consensual care, psychotropic medication and 
physical restraints. Overall, scores on all four subscales indicated rather neutral 
attitudes of both professional and family caregivers towards involuntary treatment use. 
Family caregivers and GPs had more positive attitudes towards involuntary treatment 
in general and the three types compared to nursing staff. This indicates that 
involuntary treatment is more accepted by family caregivers and GPs. In addition, 
family caregivers had more positive attitudes towards involuntary treatment in general, 
non-consensual care and physical restraints compared to other healthcare 
professionals. Attitude towards involuntary treatment was positively associated with 
perceived caregiver burden. Attitudes of family caregivers living with PwD did not 
differ from attitudes of those not living with PwD. Participants also had to rate the 
restrictiveness and experienced discomfort in using 25 types of non-consensual care, 
psychotropic medication and physical restraints. Family caregivers’ and GPs perceived 
non-consensual care and physical restraints less restrictive for PwD and indicated 
feeling more comfortable when using these measures than nursing staff. No 
differences were found regarding perceived restrictiveness of and discomfort in using 
psychotropic medication between the four groups. In order to prevent involuntary 
treatment in PwD, it is important to account for the differences in attitudes and foster 
dialogue among professional and family caregivers to find common ground regarding 
alternatives to involuntary treatment.  
 Chapter 3 provides insight into the use, request and associated factors of 

 
 

involuntary treatment use in PwD living in the Netherlands and Belgium. Secondary 
data analyses of two cross-sectional survey studies were conducted. Dementia case 
managers and district nurses filled in questionnaires for PwD receiving professional 
home care in the Netherlands (n=627) or Belgium (n=217). More than half of the PwD 
(51%) living at home received involuntary treatment (Belgium 68% and the 
Netherlands 45%). Non-consensual care was the most commonly used (83%), followed 
by psychotropic medication (41%) and physical restraints (19%). Involuntary treatment 
use was associated with living alone, greater ADL dependency, lower cognitive ability, 
higher family caregiver burden and living in Belgium versus the Netherlands. There 
was no evidence supporting that PwD’s age and gender were associated with 
involuntary treatment use. In the sample of both the Netherlands and Belgium 
involuntary treatment was most often requested by family caregivers (78% and 80% 
respectively). Family caregivers have a crucial role in the request and use of involuntary 
treatment at home and opportunities should be investigated to engage in the 
conversation with professional caregivers to find possible alternatives. Insight into the 
decision-making process and experiences regarding involuntary treatment is the next 
step needed for the development of an intervention to prevent or reduce involuntary 
treatment.   
  Chapter 4 describes how family caregivers experience dealing with care 
situations that can lead to involuntary treatment in dementia care at home. We 
conducted a qualitative study including 10 semi-structured interviews with family 
caregivers of 13 PwD receiving professional home care. Interviews were audio-
recorded and analyzed using the Qualitative Analysis Guide of Leuven (QUAGOL). 
Results indicated that family caregivers experience the decision-making process 
concerning care dilemmas that can lead to involuntary treatment use as complicated, 
stressful and exhausting. First, they consider both safety and autonomy important 
values and struggle with finding the right balance between them. Second, due to the 
progressive and unpredictable nature of dementia, they are constantly seeking 
solutions and adapting to new situations. Third, family caregivers experience social 
pressure and feel responsible for the safety of PwD. They may be blamed if something 
adverse happens to the PwD, which increases an already stressful situation. Family 
caregivers’ experiences are influenced by characteristics of the care triad (PwD, 
professional and family caregivers) such as practical and emotional support, 
knowledge and previous experiences. To prevent involuntary treatment use, 
professionals need to proactively inform and support family caregivers in dealing with 
complex care situations that could lead to involuntary treatment.   
  Chapter 5 presents the results of a pilot study to assess the feasibility of the 
PRITAH (Prevention and Reduction of Involuntary Treatment At Home) intervention. 
PRITAH consists of 1) a policy discouraging involuntary treatment use, 2) workshops, 



555848-L-bw-Mengelers555848-L-bw-Mengelers555848-L-bw-Mengelers555848-L-bw-Mengelers
Processed on: 6-5-2021Processed on: 6-5-2021Processed on: 6-5-2021Processed on: 6-5-2021 PDF page: 163PDF page: 163PDF page: 163PDF page: 163

SUMMARY

163

 
 

Providing care for people with dementia (PwD) living at home is challenging and can 
lead to difficult dilemmas. Involuntary treatment, defined as any type of care provided 
without the person’s consent and/or to which the person resists, is commonly used in 
PwD living at home. However, scientific literature regarding this topic is still relatively 
scarce. This thesis aims to 1) gain insight into involuntary treatment use in people with 
dementia living at home (e.g. professional and family caregivers’ attitudes, prevalence 
and associated factors and family caregivers’ experiences with managing care 
dilemmas that can lead to involuntary treatment) and 2) develop and evaluate an 
intervention aimed at reduction and/or prevention of involuntary treatment use in 
PwD living at home.  
  Chapter 1 provides a general introduction, describing how professional and 
family caregiving for PwD living at home is organized in the Netherlands, the 
challenges in providing care for PwD and involuntary treatment use. This chapter ends 
with the overall aim and outline of this thesis.  
  Chapter 2 presents the results of a cross-sectional study on professional and 
family caregivers’ attitudes towards involuntary treatment use in PwD. A total of 109 
nursing staff, 74 general practitioners (GPs), 45 other health care professionals and 77 
family caregivers completed a questionnaire assessing their attitude towards 
involuntary treatment in general, non-consensual care, psychotropic medication and 
physical restraints. Overall, scores on all four subscales indicated rather neutral 
attitudes of both professional and family caregivers towards involuntary treatment use. 
Family caregivers and GPs had more positive attitudes towards involuntary treatment 
in general and the three types compared to nursing staff. This indicates that 
involuntary treatment is more accepted by family caregivers and GPs. In addition, 
family caregivers had more positive attitudes towards involuntary treatment in general, 
non-consensual care and physical restraints compared to other healthcare 
professionals. Attitude towards involuntary treatment was positively associated with 
perceived caregiver burden. Attitudes of family caregivers living with PwD did not 
differ from attitudes of those not living with PwD. Participants also had to rate the 
restrictiveness and experienced discomfort in using 25 types of non-consensual care, 
psychotropic medication and physical restraints. Family caregivers’ and GPs perceived 
non-consensual care and physical restraints less restrictive for PwD and indicated 
feeling more comfortable when using these measures than nursing staff. No 
differences were found regarding perceived restrictiveness of and discomfort in using 
psychotropic medication between the four groups. In order to prevent involuntary 
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alternatives to involuntary treatment.  
 Chapter 3 provides insight into the use, request and associated factors of 

 
 

involuntary treatment use in PwD living in the Netherlands and Belgium. Secondary 
data analyses of two cross-sectional survey studies were conducted. Dementia case 
managers and district nurses filled in questionnaires for PwD receiving professional 
home care in the Netherlands (n=627) or Belgium (n=217). More than half of the PwD 
(51%) living at home received involuntary treatment (Belgium 68% and the 
Netherlands 45%). Non-consensual care was the most commonly used (83%), followed 
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was no evidence supporting that PwD’s age and gender were associated with 
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involuntary treatment was most often requested by family caregivers (78% and 80% 
respectively). Family caregivers have a crucial role in the request and use of involuntary 
treatment at home and opportunities should be investigated to engage in the 
conversation with professional caregivers to find possible alternatives. Insight into the 
decision-making process and experiences regarding involuntary treatment is the next 
step needed for the development of an intervention to prevent or reduce involuntary 
treatment.   
  Chapter 4 describes how family caregivers experience dealing with care 
situations that can lead to involuntary treatment in dementia care at home. We 
conducted a qualitative study including 10 semi-structured interviews with family 
caregivers of 13 PwD receiving professional home care. Interviews were audio-
recorded and analyzed using the Qualitative Analysis Guide of Leuven (QUAGOL). 
Results indicated that family caregivers experience the decision-making process 
concerning care dilemmas that can lead to involuntary treatment use as complicated, 
stressful and exhausting. First, they consider both safety and autonomy important 
values and struggle with finding the right balance between them. Second, due to the 
progressive and unpredictable nature of dementia, they are constantly seeking 
solutions and adapting to new situations. Third, family caregivers experience social 
pressure and feel responsible for the safety of PwD. They may be blamed if something 
adverse happens to the PwD, which increases an already stressful situation. Family 
caregivers’ experiences are influenced by characteristics of the care triad (PwD, 
professional and family caregivers) such as practical and emotional support, 
knowledge and previous experiences. To prevent involuntary treatment use, 
professionals need to proactively inform and support family caregivers in dealing with 
complex care situations that could lead to involuntary treatment.   
  Chapter 5 presents the results of a pilot study to assess the feasibility of the 
PRITAH (Prevention and Reduction of Involuntary Treatment At Home) intervention. 
PRITAH consists of 1) a policy discouraging involuntary treatment use, 2) workshops, 
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3) coaching by a specialized nurse and 4) alternatives. Two district teams including 30 
professional caregivers participated in this study. Based on Saunders’ framework for 
process evaluations, we used attendance lists (reach), a logbook (dose delivered and 
fidelity), evaluation questionnaires and focus group interviews (dose received, 
satisfaction and barriers) to evaluate the feasibility of PRITAH. Implementation of the 
PRITAH intervention was feasible in home care practice, with minor deviations from 
protocol. The average attendance rate was 73%. The workshops and specialized nurse 
were positively evaluated with an 8.1 and 8.7 out of 10 respectively. Participants gained 
more awareness and knowledge and received practical tips and advice regarding 
prevention and reduction of involuntary treatment. Recommendations for improving 
the PRITAH intervention included a more multidisciplinary approach with emphasis on 
the involvement of family caregivers and GPs, development of an extensive guideline 
to comply with the policy and assigning a more pro-active role to the specialized nurse 
who is responsible for guiding and consulting the professional caregivers. Future 
studies are needed to gain insight into the mechanisms of impact of the PRITAH 
intervention.   
  Chapter 6 describes a quasi-experimental study on the implementation, 
mechanisms of impact and context of the PRITAH intervention, based on the Medical 
Research Council (MRC) framework. The implementation and context were assessed 
by means of questionnaires, attendance lists, focus groups and logbooks. The 
mechanisms of impact of the PRITAH intervention were assessed by means of 
questionnaires measuring participants’ attitude, subjective norm, perceived behavioral 
control and intention regarding (prevention and reduction of) involuntary treatment 
use. Eight home care teams from two home care organizations participated (n=124), 
of which 70 professional caregivers followed the intervention and 54 provided care as 
usual (control group). The PRITAH intervention showed positive effects on professional 
caregivers’ subjective norms and perceived behavioral control regarding involuntary 
treatment use. Both are prerequisites for behavioral change in order to prevent and 
reduce involuntary treatment. No effects were found for participants’ attitudes and 
intention. This study confirmed that the adapted PRITAH intervention is feasible in 
home care and all four components were delivered to the intervention group with 
minor deviations from protocol. Future studies are needed to investigate the effectives 
of the PRITAH intervention on professional caregivers’ behavior change and actual 
prevention and reduction of involuntary treatment.   
  Chapter 7 includes the general discussion. The main findings of this thesis are 
discussed, including a critical reflection on the methodological and theoretical 
considerations. Methodological considerations discussed in this chapter include the 
participants in the studies described in this thesis, measuring involuntary treatment 
and standardization of a complex multi-component intervention. Theoretical 

 
 

considerations discussed in this chapter include defining involuntary treatment, 
stigmatization and a different approach towards (care for) people with dementia, and 
positioning involuntary treatment as a ‘big issue’. Finally, implications and 
recommendations for future research and practice are provided.   
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Zorg leveren aan mensen met dementie die thuis wonen kent veel uitdagingen en 
dilemma’s. Onvrijwillige zorg, gedefinieerd als zorg waar de persoon die het ontvangt 
geen toestemming voor geeft en/of zich tegen verzet, komt vaak voor bij mensen met 
dementie die thuis wonen. Desondanks is de wetenschappelijk literatuur rondom dit 
onderwerp nog vrij schaars. Het doel van dit proefschrift is om 1) inzicht te krijgen in 
onvrijwillige zorg bij mensen met dementie die thuis wonen (o.a. attituden van 
professionele zorgverleners en mantelzorgers, prevalentie, geassocieerde factoren en 
ervaringen van mantelzorgers in het omgaan met zorgsituaties rondom veiligheid en 
vrijheid die kunnen leiden tot onvrijwillige zorg), en 2) het ontwikkelen en evalueren 
van een interventie gericht op het voorkomen en verminderen van onvrijwillige zorg 
bij mensen met dementie die thuis wonen.   
  Hoofdstuk 1 bevat een algemene introductie, waarin wordt omschreven hoe 
professionele zorgverlening en mantelzorg voor mensen met dementie die thuis 
wonen is georganiseerd in Nederland, de uitdagingen die komen kijken bij de zorg 
voor mensen met dementie, en onvrijwillige zorg. Dit hoofdstuk eindigt met het doel 
en de opzet van dit proefschrift. 
   Hoofdstuk 2 presenteert de resultaten van een cross-sectionele studie naar 
de attituden van professionele zorgverleners en mantelzorgers ten aanzien van het 
gebruik van onvrijwillige zorg bij mensen met dementie. In totaal hebben 109 
verpleegkundig personeel, 74 huisartsen, 45 overige zorgprofessionals en 77 
mantelzorgers een vragenlijst ingevuld om inzicht te krijgen in hun attituden ten 
aanzien van onvrijwillige zorg in het algemeen, gedwongen zorg, psychotrope 
medicatie en fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen. Over het algemeen tonen de 
scores op alle vier de subschalen aan dat zowel professionele zorgverleners als 
mantelzorgers een neutrale attitude hebben ten aanzien van (de verschillende vormen 
van) onvrijwillige zorg. Mantelzorgers en huisartsen hadden een positievere attitude 
ten aanzien van onvrijwillige zorg in het algemeen en de drie verschillende vormen 
van onvrijwillige zorg, vergeleken met verpleegkundig personeel. Dit houdt in dat 
onvrijwillige zorg meer wordt geaccepteerd door mantelzorgers en huisartsen. Ook 
hadden mantelzorgers een positievere attitude ten aanzien van onvrijwillige zorg in 
het algemeen, gedwongen zorg en fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen 
vergeleken met overige zorgprofessionals. Attitude ten aanzien van onvrijwillige zorg 
was positief geassocieerd met ervaren zorgbelasting. Attituden van mantelzorgers die 
samenwonen met hun naaste met dementie verschilden niet van attituden van 
mantelzorgers die niet samenwonen met hun naaste met dementie. Deelnemers 
hebben ook aangegeven in hoeverre zij 25 voorbeelden van gedwongen zorg, 
psychotrope medicatie en fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen beperkend vinden 
voor iemand met dementie en het gebruik hiervan als ongemakkelijk ervaren. 
Mantelzorgers en huisartsen vonden het gebruik van gedwongen zorg en fysieke 

 
 

vrijheidsbeperkende maatregelen minder beperkend en ervaren minder ongemak bij 
het gebruik hiervan dan verpleegkundig personeel. Er werd geen verschil gevonden 
voor de mate van beperking en ervaren ongemak bij het gebruik van psychotrope 
medicatie tussen de vier groepen. Om onvrijwillige zorg bij mensen met dementie te 
voorkomen is het belangrijk om rekening te houden met de verschillende attituden en 
professionele zorgverleners en mantelzorgers te ondersteunen het dialoog aan te 
gaan en gezamenlijk op zoek te gaan naar alternatieven voor onvrijwillige zorg.  
  Hoofdstuk 3 geeft inzicht in het gebruik, de aanvraag en de geassocieerde 
factoren van onvrijwillige zorg bij mensen met dementie woonachtig in Nederland of 
België. Hiervoor is gebruik gemaakt van secondaire data analyse van twee cross-
sectionele vragenlijstonderzoeken. Casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen 
vulden een vragenlijst in voor mensen met dementie die professionele thuiszorg 
ontvangen in Nederland (n=627) of België (n=217). Meer dan de helft (51%) van de 
mensen met dementie  die thuis woont ontving onvrijwillige zorg (68% in België en 
45% in Nederland). Gedwongen zorg was de meest voorkomende vorm van 
onvrijwillige zorg (83%), gevolgd door psychotrope medicatie (41%) en fysieke 
vrijheidsbeperkende maatregelen (19%). Onvrijwillige zorg was geassocieerd met 
alleen wonen, hogere ADL afhankelijkheid (meer ondersteuning nodig bij het 
uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven), lager cognitief functioneren, hogere 
ervaren zorgbelasting door mantelzorgers en woonachtig zijn in België versus 
Nederland. Er was geen bewijs dat leeftijd en geslacht van de persoon met dementie 
geassocieerd zijn met het gebruik van onvrijwillige zorg. In de onderzoekspopulatie 
van zowel Nederland als België werd onvrijwillige zorg het vaakst aangevraagd door 
de mantelzorger (respectievelijk 78% en 80%). Mantelzorgers spelen een cruciale rol 
in de aanvraag en toepassing van onvrijwillige zorg in de thuissituatie. Professionele 
zorgverleners dienen het gesprek met mantelzorgers aan te gaan om mogelijke 
alternatieven te vinden. Inzicht in de besluitvorming en ervaringen met onvrijwillige 
zorg is de eerstvolgende stap die nodig is om een interventie te ontwikkelen om 
onvrijwillige zorg te voorkomen en verminderen.   
  Hoofdstuk 4 omschrijft de ervaringen van mantelzorgers in het omgaan met 
zorgsituaties die kunnen leiden tot onvrijwillige zorg bij mensen met dementie die 
thuis wonen. We hebben een kwalitatieve studie uitgevoerd waarbij 10 semi-
gestructureerde interviews zijn afgenomen met mantelzorgers die zorg verlenen aan 
13 mensen met dementie die professionele thuiszorg ontvangen. Interviews werden 
opgenomen en geanalyseerd met behulp van de Qualitative Analysis Guide of Leuven 
(QUAGOL). De resultaten tonen aan dat mantelzorgers het besluitvormingsproces 
rondom zorgdilemma’s die kunnen leiden tot het toepassen van onvrijwillige zorg als 
ingewikkeld, stressvol en vermoeiend ervaren. Ten eerste vinden zij zowel veiligheid 
als autonomie belangrijke waarden in de zorg voor mensen met dementie en hebben 
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Zorg leveren aan mensen met dementie die thuis wonen kent veel uitdagingen en 
dilemma’s. Onvrijwillige zorg, gedefinieerd als zorg waar de persoon die het ontvangt 
geen toestemming voor geeft en/of zich tegen verzet, komt vaak voor bij mensen met 
dementie die thuis wonen. Desondanks is de wetenschappelijk literatuur rondom dit 
onderwerp nog vrij schaars. Het doel van dit proefschrift is om 1) inzicht te krijgen in 
onvrijwillige zorg bij mensen met dementie die thuis wonen (o.a. attituden van 
professionele zorgverleners en mantelzorgers, prevalentie, geassocieerde factoren en 
ervaringen van mantelzorgers in het omgaan met zorgsituaties rondom veiligheid en 
vrijheid die kunnen leiden tot onvrijwillige zorg), en 2) het ontwikkelen en evalueren 
van een interventie gericht op het voorkomen en verminderen van onvrijwillige zorg 
bij mensen met dementie die thuis wonen.   
  Hoofdstuk 1 bevat een algemene introductie, waarin wordt omschreven hoe 
professionele zorgverlening en mantelzorg voor mensen met dementie die thuis 
wonen is georganiseerd in Nederland, de uitdagingen die komen kijken bij de zorg 
voor mensen met dementie, en onvrijwillige zorg. Dit hoofdstuk eindigt met het doel 
en de opzet van dit proefschrift. 
   Hoofdstuk 2 presenteert de resultaten van een cross-sectionele studie naar 
de attituden van professionele zorgverleners en mantelzorgers ten aanzien van het 
gebruik van onvrijwillige zorg bij mensen met dementie. In totaal hebben 109 
verpleegkundig personeel, 74 huisartsen, 45 overige zorgprofessionals en 77 
mantelzorgers een vragenlijst ingevuld om inzicht te krijgen in hun attituden ten 
aanzien van onvrijwillige zorg in het algemeen, gedwongen zorg, psychotrope 
medicatie en fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen. Over het algemeen tonen de 
scores op alle vier de subschalen aan dat zowel professionele zorgverleners als 
mantelzorgers een neutrale attitude hebben ten aanzien van (de verschillende vormen 
van) onvrijwillige zorg. Mantelzorgers en huisartsen hadden een positievere attitude 
ten aanzien van onvrijwillige zorg in het algemeen en de drie verschillende vormen 
van onvrijwillige zorg, vergeleken met verpleegkundig personeel. Dit houdt in dat 
onvrijwillige zorg meer wordt geaccepteerd door mantelzorgers en huisartsen. Ook 
hadden mantelzorgers een positievere attitude ten aanzien van onvrijwillige zorg in 
het algemeen, gedwongen zorg en fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen 
vergeleken met overige zorgprofessionals. Attitude ten aanzien van onvrijwillige zorg 
was positief geassocieerd met ervaren zorgbelasting. Attituden van mantelzorgers die 
samenwonen met hun naaste met dementie verschilden niet van attituden van 
mantelzorgers die niet samenwonen met hun naaste met dementie. Deelnemers 
hebben ook aangegeven in hoeverre zij 25 voorbeelden van gedwongen zorg, 
psychotrope medicatie en fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen beperkend vinden 
voor iemand met dementie en het gebruik hiervan als ongemakkelijk ervaren. 
Mantelzorgers en huisartsen vonden het gebruik van gedwongen zorg en fysieke 

 
 

vrijheidsbeperkende maatregelen minder beperkend en ervaren minder ongemak bij 
het gebruik hiervan dan verpleegkundig personeel. Er werd geen verschil gevonden 
voor de mate van beperking en ervaren ongemak bij het gebruik van psychotrope 
medicatie tussen de vier groepen. Om onvrijwillige zorg bij mensen met dementie te 
voorkomen is het belangrijk om rekening te houden met de verschillende attituden en 
professionele zorgverleners en mantelzorgers te ondersteunen het dialoog aan te 
gaan en gezamenlijk op zoek te gaan naar alternatieven voor onvrijwillige zorg.  
  Hoofdstuk 3 geeft inzicht in het gebruik, de aanvraag en de geassocieerde 
factoren van onvrijwillige zorg bij mensen met dementie woonachtig in Nederland of 
België. Hiervoor is gebruik gemaakt van secondaire data analyse van twee cross-
sectionele vragenlijstonderzoeken. Casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen 
vulden een vragenlijst in voor mensen met dementie die professionele thuiszorg 
ontvangen in Nederland (n=627) of België (n=217). Meer dan de helft (51%) van de 
mensen met dementie  die thuis woont ontving onvrijwillige zorg (68% in België en 
45% in Nederland). Gedwongen zorg was de meest voorkomende vorm van 
onvrijwillige zorg (83%), gevolgd door psychotrope medicatie (41%) en fysieke 
vrijheidsbeperkende maatregelen (19%). Onvrijwillige zorg was geassocieerd met 
alleen wonen, hogere ADL afhankelijkheid (meer ondersteuning nodig bij het 
uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven), lager cognitief functioneren, hogere 
ervaren zorgbelasting door mantelzorgers en woonachtig zijn in België versus 
Nederland. Er was geen bewijs dat leeftijd en geslacht van de persoon met dementie 
geassocieerd zijn met het gebruik van onvrijwillige zorg. In de onderzoekspopulatie 
van zowel Nederland als België werd onvrijwillige zorg het vaakst aangevraagd door 
de mantelzorger (respectievelijk 78% en 80%). Mantelzorgers spelen een cruciale rol 
in de aanvraag en toepassing van onvrijwillige zorg in de thuissituatie. Professionele 
zorgverleners dienen het gesprek met mantelzorgers aan te gaan om mogelijke 
alternatieven te vinden. Inzicht in de besluitvorming en ervaringen met onvrijwillige 
zorg is de eerstvolgende stap die nodig is om een interventie te ontwikkelen om 
onvrijwillige zorg te voorkomen en verminderen.   
  Hoofdstuk 4 omschrijft de ervaringen van mantelzorgers in het omgaan met 
zorgsituaties die kunnen leiden tot onvrijwillige zorg bij mensen met dementie die 
thuis wonen. We hebben een kwalitatieve studie uitgevoerd waarbij 10 semi-
gestructureerde interviews zijn afgenomen met mantelzorgers die zorg verlenen aan 
13 mensen met dementie die professionele thuiszorg ontvangen. Interviews werden 
opgenomen en geanalyseerd met behulp van de Qualitative Analysis Guide of Leuven 
(QUAGOL). De resultaten tonen aan dat mantelzorgers het besluitvormingsproces 
rondom zorgdilemma’s die kunnen leiden tot het toepassen van onvrijwillige zorg als 
ingewikkeld, stressvol en vermoeiend ervaren. Ten eerste vinden zij zowel veiligheid 
als autonomie belangrijke waarden in de zorg voor mensen met dementie en hebben 



555848-L-bw-Mengelers555848-L-bw-Mengelers555848-L-bw-Mengelers555848-L-bw-Mengelers
Processed on: 6-5-2021Processed on: 6-5-2021Processed on: 6-5-2021Processed on: 6-5-2021 PDF page: 170PDF page: 170PDF page: 170PDF page: 170

SAMENVATTING

170

 
 

zij moeite met het vinden van de juiste balans hiertussen. Ten tweede zijn 
mantelzorgers door het progressieve en onvoorspelbare karakter van dementie 
continu op zoek naar oplossingen terwijl zij zich aanpassen aan nieuwe situaties. Ten 
derde voelen mantelzorgers zich verantwoordelijk voor en ervaren zij sociale druk 
rondom de veiligheid van mensen met dementie. Zij kunnen de schuld krijgen als de 
persoon met dementie iets overkomt, wat deze stressvolle situatie nog lastiger maakt. 
De ervaringen van mantelzorgers worden beïnvloedt door achtergrondkenmerken van 
de zorg triade (persoon met dementie, professionele zorgverlener en mantelzorger) 
zoals praktische en emotionele steun, kennis en eerdere ervaringen. Om onvrijwillige 
zorg te voorkomen moeten professionele zorgverleners mantelzorgers proactief 
informeren over en ondersteunen bij het omgaan met deze complexe zorgsituaties 
die kunnen leiden tot onvrijwillige zorg.  
  Hoofdstuk 5 presenteert de resultaten van een pilot studie om de praktische 
uitvoerbaarheid van PRITAH (Prevention and Reduction of Involuntary Treatment At 
Home) te testen. PRITAH bestaat uit 1) beleid dat het gebruik van onvrijwillige zorg 
ontmoedigt, 2) workshops, 3) coaching door een gespecialiseerd verpleegkundige en 
4) alternatieven. Twee wijkteams bestaand uit 30 professionele zorgverleners hebben 
deelgenomen aan deze studie. Gebaseerd op het framework van Saunders voor proces 
evaluaties hebben we gebruik gemaakt van aanwezigheidslijsten (reach), een logboek 
(dose delivered en fidelity), evaluatievragenlijsten en focus groep interviews (dose 
received, satisfaction en barriers) om de praktische uitvoerbaarheid van de PRITAH 
interventie te evalueren. Implementatie van de PRITAH interventie was haalbaar en 
uitvoerbaar in de thuiszorg, met enkele kleine afwijkingen van het protocol. De 
gemiddelde aanwezigheid was 73%. De workshops en de gespecialiseerd 
verpleegkundige werden positief geëvalueerd met respectievelijk een 8.1 en 8.7 van 
de 10. Deelnemers hebben bewustzijn en kennis opgedaan en praktische tips en advies 
ontvangen over het voorkomen en verminderen van onvrijwillige zorg. Aanbevelingen 
voor het verbeteren van de PRITAH interventie omvatte een meer multidisciplinaire 
aanpak met nadruk op de betrokkenheid van mantelzorgers en huisartsen, de 
ontwikkeling van een uitgebreide richtlijn om te voldoen aan het beleid, en het 
toekennen van een meer proactieve rol aan de gespecialiseerd verpleegkundige die 
verantwoordelijk is voor het begeleiden en adviseren van de professionele 
zorgverleners. Verder onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in de 
werkingsmechanismen van de PRITAH interventie.   
  Hoofdstuk 6 omschrijft een quasi-experimentele studie om de 
implementatie, werkingsmechanismen en context van de PRITAH interventie te 
onderzoeken volgens het Medical Research Council (MRC) framework. De 
implementatie en context werden gemeten met behulp van vragenlijsten, 
aanwezigheidslijsten, focus groepen en logboeken. De werkingsmechanismen van de 

 
 

PRITAH interventie werden gemeten aan de hand van vragenlijsten die de attituden, 
subjectieve normen, zelf-effectiviteit en intentie van deelnemers ten aanzien van 
(preventie en reductie van) onvrijwillige zorg meten. Acht wijkteams van twee 
thuiszorgorganisaties hebben deelgenomen (n=124), waarvan 70 professionele 
zorgverleners de interventie volgden en 54 zorg zoals gewoonlijk leverden 
(controlegroep). De PRITAH interventie heeft een positief effect op de subjectieve 
normen en zelfeffectiviteit van professionele zorgverleners. Beiden zijn voorwaarden 
voor gedragsverandering om onvrijwillige zorg te voorkomen en verminderen. Er werd 
geen effect gevonden op de attitude en intentie van deelnemers. Deze studie bevestigt 
dat de aangepaste PRITAH interventie uitvoerbaar is in de thuiszorg en alle vier de 
componenten zijn aangereikt aan de interventie groep, met kleine afwijkingen van het 
protocol. Vervolgonderzoek is nodig om de effectiviteit van de PRITAH interventie op 
gedragsverandering bij professionele zorgverleners en daadwerkelijke reductie en 
preventie van onvrijwillige zorg te onderzoeken.    
  Hoofdstuk 7 is de algemene discussie. De voornaamste bevindingen van dit 
proefschrift worden besproken, inclusief een kritische reflectie op de methodologische 
en theoretische overwegingen. Methodologische overwegingen die in dit hoofdstuk 
worden besproken zijn de deelnemers aan de studies beschreven in dit proefschrift, 
het meten van onvrijwillige zorg en de standaardisatie van complexe interventies 
bestaande uit meerdere componenten. Theoretische overwegingen die worden 
besproken zijn de definitie van onvrijwillige zorg, stigmatisatie en een andere aanpak 
ten aanzien van (de zorg voor) mensen met dementie en de positionering van 
onvrijwillige zorg als een ‘big issue’. Tenslotte worden implicaties en aanbevelingen 
voor toekomstig onderzoek en de dagelijkse praktijk gegeven.   
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De ervaringen van mantelzorgers worden beïnvloedt door achtergrondkenmerken van 
de zorg triade (persoon met dementie, professionele zorgverlener en mantelzorger) 
zoals praktische en emotionele steun, kennis en eerdere ervaringen. Om onvrijwillige 
zorg te voorkomen moeten professionele zorgverleners mantelzorgers proactief 
informeren over en ondersteunen bij het omgaan met deze complexe zorgsituaties 
die kunnen leiden tot onvrijwillige zorg.  
  Hoofdstuk 5 presenteert de resultaten van een pilot studie om de praktische 
uitvoerbaarheid van PRITAH (Prevention and Reduction of Involuntary Treatment At 
Home) te testen. PRITAH bestaat uit 1) beleid dat het gebruik van onvrijwillige zorg 
ontmoedigt, 2) workshops, 3) coaching door een gespecialiseerd verpleegkundige en 
4) alternatieven. Twee wijkteams bestaand uit 30 professionele zorgverleners hebben 
deelgenomen aan deze studie. Gebaseerd op het framework van Saunders voor proces 
evaluaties hebben we gebruik gemaakt van aanwezigheidslijsten (reach), een logboek 
(dose delivered en fidelity), evaluatievragenlijsten en focus groep interviews (dose 
received, satisfaction en barriers) om de praktische uitvoerbaarheid van de PRITAH 
interventie te evalueren. Implementatie van de PRITAH interventie was haalbaar en 
uitvoerbaar in de thuiszorg, met enkele kleine afwijkingen van het protocol. De 
gemiddelde aanwezigheid was 73%. De workshops en de gespecialiseerd 
verpleegkundige werden positief geëvalueerd met respectievelijk een 8.1 en 8.7 van 
de 10. Deelnemers hebben bewustzijn en kennis opgedaan en praktische tips en advies 
ontvangen over het voorkomen en verminderen van onvrijwillige zorg. Aanbevelingen 
voor het verbeteren van de PRITAH interventie omvatte een meer multidisciplinaire 
aanpak met nadruk op de betrokkenheid van mantelzorgers en huisartsen, de 
ontwikkeling van een uitgebreide richtlijn om te voldoen aan het beleid, en het 
toekennen van een meer proactieve rol aan de gespecialiseerd verpleegkundige die 
verantwoordelijk is voor het begeleiden en adviseren van de professionele 
zorgverleners. Verder onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in de 
werkingsmechanismen van de PRITAH interventie.   
  Hoofdstuk 6 omschrijft een quasi-experimentele studie om de 
implementatie, werkingsmechanismen en context van de PRITAH interventie te 
onderzoeken volgens het Medical Research Council (MRC) framework. De 
implementatie en context werden gemeten met behulp van vragenlijsten, 
aanwezigheidslijsten, focus groepen en logboeken. De werkingsmechanismen van de 
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(preventie en reductie van) onvrijwillige zorg meten. Acht wijkteams van twee 
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normen en zelfeffectiviteit van professionele zorgverleners. Beiden zijn voorwaarden 
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dat de aangepaste PRITAH interventie uitvoerbaar is in de thuiszorg en alle vier de 
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protocol. Vervolgonderzoek is nodig om de effectiviteit van de PRITAH interventie op 
gedragsverandering bij professionele zorgverleners en daadwerkelijke reductie en 
preventie van onvrijwillige zorg te onderzoeken.    
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worden besproken zijn de deelnemers aan de studies beschreven in dit proefschrift, 
het meten van onvrijwillige zorg en de standaardisatie van complexe interventies 
bestaande uit meerdere componenten. Theoretische overwegingen die worden 
besproken zijn de definitie van onvrijwillige zorg, stigmatisatie en een andere aanpak 
ten aanzien van (de zorg voor) mensen met dementie en de positionering van 
onvrijwillige zorg als een ‘big issue’. Tenslotte worden implicaties en aanbevelingen 
voor toekomstig onderzoek en de dagelijkse praktijk gegeven.   

 

 

 

 

 

 



555848-L-bw-Mengelers555848-L-bw-Mengelers555848-L-bw-Mengelers555848-L-bw-Mengelers
Processed on: 6-5-2021Processed on: 6-5-2021Processed on: 6-5-2021Processed on: 6-5-2021 PDF page: 172PDF page: 172PDF page: 172PDF page: 172

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

________ 
Impact 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 

 


