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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Nederlandse Samenvatting
De zorgtransitie van thuiszorg naar verpleeghuiszorg van een naaste met dementie is
voor mantelzorgers een van de meest ingrijpende gebeurtenissen. Omdat
mantelzorgers een centrale rol in de zorg voor hun naaste met dementie hebben, is
hun visie op dit transitietraject waardevol. Dit proefschrift heeft als doel kennis te
vergaren over het transitietraject van thuiszorg naar verpleeghuiszorg van mensen
met dementie vanuit het perspectief van mantelzorgers. De twee hoofdvragen in dit
proefschrift zijn: 1) Wat zijn, volgens mantelzorgers, de redenen dat mensen met
dementie opgenomen worden in een verpleeghuis? (hoofdstukken 2-4); 2) Wat zijn
de behoeften van mantelzorgers gedurende het volledige transitietraject van thuiszorg
naar verpleeghuiszorg? (hoofdstukken 5-6). De gegevens die gebruikt worden in dit
proefschrift zijn verzameld als onderdeel van het internationale RightTimePlaceCare
project, waarin de volgende acht Europese landen deelnamen: Duitsland, Engeland,
Estland, Finland, Frankrijk, Nederland, Spanje en Zweden. Dit project had als doel
om best practice strategieën te ontwikkelen waarbij specifiek aandacht werd gegeven
aan de transitie van thuiszorg naar verpleeghuiszorg. Vanwege de focus op deze
zorgtransitie, is het onderzoek afgenomen bij mantelzorgers van mensen met
dementie die nog thuis woonden en bij mantelzorgers van mensen met dementie die
recentelijk waren opgenomen.
Hoofdstuk 1 geeft een introductie over dementie en de rol van mantelzorgers in
dementiezorg. Vervolgens wordt er uitleg gegeven over zorgtransitie van thuiszorg
naar verpleeghuiszorg. Hierbij wordt tevens aangegeven welke kennis nog ontbreekt
in het onderzoeksveld betreffende de zorgtransitie rondom dementie. Aanvullend
wordt in dit eerste hoofdstuk uitleg gegeven over RightTimePlaceCare, het internationale
project waarbinnen de studies in dit proefschrift zijn uitgevoerd. Hoofdstuk 1 wordt
afgesloten met de doelstellingen van het proefschrift.
Hoofdstuk 2 beschrijft een exploratieve cross-sectionele studie met als uitgangspunt
het verkennen wat, volgens mantelzorgers, de redenen zijn voor de opname van mensen
met dementie. Tevens is gekeken of deze gerapporteerde redenen verschillen tussen
de deelnemende landen. De resultaten tonen aan dat mantelzorgers vooral patiënt
gerelateerde redenen benoemen, zoals neuropsychiatrische symptomen (e.g. agressie
en dwaalgedrag), zorgafhankelijkheid (e.g. persoonlijke verzorging of huishoudelijke
taken) en cognitieve problemen (e.g. vergeetachtigheid). Naast patiënt gerelateerde
redenen worden (over)belasting van mantelzorg (zowel fysiek als emotioneel) en het
onvermogen om voor de persoon met dementie te zorgen (bijvoorbeeld door slechte
gezondheid van de mantelzorger) vaak genoemd als redenen voor opname. Verdere
analyses laten zien dat de gerapporteerde redenen voor opname significant verschilden
tussen de landen, waarbij een veel voorkomende redenen in het ene land, door
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mantelzorgers in een ander land helemaal niet werd genoemd. Ondanks de duidelijke
verschillen lijken neuropsychiatrische symptomen consistent genoemd te worden in
alle landen.
Hoofdstuk 3 bestaat uit een cross-sectionele studie naar de verwachte redenen
voor opname van mensen met dementie, zoals gerapporteerd door mantelzorgers
en professionele zorgverleners uit acht Europese landen. De open vragen van het
onderzoek leverden een breed scala aan redenen op, die 22 categorieën vormden.
Het merendeel van de gevonden categorieën heeft betrekking op (de persoon met)
dementie. De meest genoemde redenen zijn: neuropsychioatrische symptomen, zorgafhankelijkheid, algehele achteruitgang van de persoon met dementie, (over)belasting
van de mantelzorger en het onvermogen om voor de persoon met dementie te zorgen.
Aanvullend zijn er analyses gedaan naar de overeenstemming tussen mantelzorgers en
professionele zorgverleners op individueel niveau (i.e. gekeken naar de persoon met
dementie). Deze resultaten tonen een lage tot gemiddelde overeenstemming tussen
mantelzorgers en professionele zorgverleners, waarbij de afwijking vooral duidelijk
aanwezig was in redenen gerelateerd aan (over)belasting van de mantelzorger(s). Zorgprofessionals waren meer geneigd overbelasting te noemen dan mantelzorgers zelf.
Hoofdstuk 4 beschrijft een studie met als doelstelling het verkennen van de overeenstemming tussen 1) verwachte en daadwerkelijke redenen voor opname zoals
gerapporteerd door mantelzorgers; 2) daadwerkelijke redenen voor opname
gerapporteerd door mantelzorgers en scores op meetinstrumenten gemeten vóór
opname. De resultaten tonen aan dat twee-derde van de mantelzorgers in staat was
om vooraf aan te geven wat opname zou veroorzaken, oftewel dat er overeenstemming
was in de verwachte redenen zoals gerapporteerd vóór opname en de daadwerkelijke
redenen zoals gerapporteerd na opname. Bivariate associaties tussen de daad
werkelijke opnamereden (bijvoorbeeld ervaren zorgbelasting), en gerelateerde meetinstrumenten (bijv. De Zarit Burden Interview) tonen enige overeenstemming. Deze
overeenstemming was echter niet eenduidig voor alle meetinstrumenten.
Hoofdstuk 5 beschrijft op basis van bestaande literatuur wat de problemen en
behoeften zijn van mantelzorgers tijdens het zorgtransitietraject van thuiszorg naar
verpleeghuiszorg. Dertien kwalitatieve studies zijn geanalyseerd die de ervaringen
beschrijven van mantelzorgers tijdens het keuzeproces voor opname. In totaal zijn
veertien thema’s gevonden waarin de problemen en behoeften van mantelzorgers
zijn onderverdeeld. De thema’s die in de meeste geïncludeerde studies werden
gerapporteerd waren: ‘emotionele zorgen’ (e.g., verdriet en schaamte over de keuze
tot opname), ‘kennis/informatie’ (e.g., informatie om het zorgsysteem te begrijpen) en
‘ondersteuning’ (e.g., behoefte aan begeleiding). Zowel voor als na opname werden
gelijksoortige thema’s genoemd, waarbij de beschreven problemen en behoeften
wel specifiek waren aan de thuis-, of verpleeghuissituatie.
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Hoofdstuk 6 beschrijft een Nederlandse focusgroep studie naar de behoeften
van mantelzorgers gedurende het zorgtransitietraject van thuiszorg naar verpleeghuiszorg. De resultaten van dit onderzoek tonen gelijksoortige behoeften bij mantelzorgers van mensen met dementie die nog thuis wonen en mantelzorgers van mensen
met dementie die zorg ontvangen in een verpleeghuis. In totaal zijn vijf hoofdthema’s
gevonden waarin de gerapporteerde behoeften zijn geclassificeerd. De vijf hoofdthema’s waren: 1) communicatie (e.g. betere communicatie met zorgprofessionals);
2) persoonsgerichte zorg (e.g. aandacht van professionele zorg voor de mantelzorger);
3) de complexiteit van de huidige zorgstructuur (e.g. je weg kunnen vinden in het
zorgsysteem); 4) het sociale netwerk (e.g. ervaren steun uit de omgeving ondergaat);
en 5) de impact van zorgverlening (e.g. fysieke effecten van het verlenen van zorg).
Hoofdstuk 7 vormt de algemene discussie van het proefschrift. Hierin worden de
belangrijkste resultaten beschreven van de studies in dit proefschrift. Verder worden
methodologische en theoretische overwegingen toegelicht. Afsluitend worden aanbevelingen gedaan op basis van de resultaten van dit proefschrift voor de praktijk,
alsook voor vervolgonderzoek.
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