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VOORWOORD 

 

Het substitutieproject van het verpleeghuis 'Nieuw Toutenburg' te Noordbergum (Frl.) is in 

1989 van start gegaan. In dit project is gewerkt aan intensivering van de poliklinische functie 

en deskundigheidsbevordering bij personeel dat werkzaam is in het verzorgingstehuis en in 

de thuiszorg. 

De evaluatie van intensivering van de poliklinische functie is in het eerste eindrapport 

(Gerritsen e.a. 1992) beschreven. In onderhavig rapport zal de evaluatie van de deskundig-

heidsbevordering in verzorgingstehuizen, bestaande uit cursussen voor het personeel en een 

vervolgbegeleiding gedurende ongeveer één jaar, worden beschreven. Niet alleen is er een 

bijdrage geleverd aan de kennis over psychogeriatrie van de personeelsleden, maar ook is in 

deze periode gewerkt aan een verandering van de organisatiestructuur van een aantal 

verzorgingstehuizen. Deze verandering bestond met name uit de invoering van zorgplannen 

voor bewoners met psychogeriatrische problematiek en het invoeren van bewonersbesprekin-

gen. Op die manier is de deskundigheidsbevordering op theoretisch niveau gestart en is 

bevorderd dat men de opgedane kennis op de eigen werkplek in de praktijk kon brengen. 

 

Het evaluatie-onderzoek is uitgevoerd door drs. P.C. van der Ende van het  Gerontagogisch 

Centrum van de Rijkshogeschool Groningen (GCG),  drs. J.C. Gerritsen van het Noordelijk 

Centrum voor Gezondheidsvraagstukken van de Rijksuniversiteit Groningen (NCG) en drs. 

R. Ch. Boom (GCG) en de leiding van het onderzoek lag bij drs. E.W. Wolffensperger 

(NCG). Het substitutieproject en het onderzoek zijn mogelijk gemaakt door subsidies van het 

Ministerie van WVC. 

Bij de opzet van het onderzoek heeft Prof. dr. D.H. Sipsma een actieve en stimulerende rol 

gehad. Wij hebben het zeer op prijs gesteld dat hij op die manier een goede basis heeft gelegd 

voor ons werk. 

 

Het project is met name uitgevoerd door vier medewerkers van 'Nieuw Toutenburg', namelijk 

J.F.H. Blaauw, G. de Boer (verpleegkundigen), drs. R.E. Koffijberg en drs. C.A.R. Versteeg 

(klinisch psychologen), de laatste fungeerde tevens als projectleider van het substitu-

tieproject. Zij hebben het project met veel inzet uitgevoerd en gaven hun volledige medewer-

king om de voor het onderzoek benodigde gegevens te verzamelen of te verstrekken. Wij 

willen hen hierbij bedanken voor hun medewerking. 

 

In het totaal hebben elf verzorgingstehuizen uit Noordoost Friesland aan dit project deelgeno-

men nl.: 'Nij Meckama' te Kollum, 'Bennemastate' te Hardegarijp, ' 't Hoge Huys' te Burgum, 

'Brugchelencamp' te Zwaagwesteinde, 'Haersmahiem' te Buitenpost, 'Bethesda' te Kollum, 

'Dongeraheem' te Dokkum, 'de Skûle' te Metslawier, 'Eeburght' te Burgum , 'de Spiker' te 

Ternaard (inclusief haar dependance  'de Nijhof' te Holwerd) en ' 't Suyderhuys' te Surhuis-

terveen. 

Het personeel van deze elf verzorgingstehuizen was steeds bereid om vragenlijsten in te 



vullen en medewerking te verlenen aan interviews. We zijn hen erkentelijk voor hun 

bijdrage. Bij twee verzorgingstehuizen heeft één van de onderzoekers participerende 

observatie gedaan. Wij hebben het op prijs gesteld dat de personeelsleden onbelemmerd met 

hun werkzaamheden zijn doorgegaan en inzicht hebben gegeven in hun werkwijze. 

Een aantal interviews is uitgevoerd door drs. S. Nijholt en W.J. van der Veer en aan 

de gegevensverwerking heeft J. de Vries haar medewerking verleend. Ook hen willen wij 

bedanken voor de bijdrage aan het onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

oktober 1992 

 

P.C. van der Ende 

J.C. Gerritsen 

E.W. Wolffensperger 

R.Ch. Boom 
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1 INLEIDING 

 

Een centrale doelstelling van het ouderenbeleid van zowel de rijksoverheid als de provincies 

is het bieden van optimale zorg aan hulpbehoevende ouderen, waaronder geriatrische 

patiënten
1
, waarbij deze zorg zoveel mogelijk op maat moet worden geboden en primair 

gericht dient te zijn op het handhaven van de oudere mens in zijn eigen woon- en leefmilieu. 

Wanneer de zorgvraag bij geriatrische patiënten ontstaat doordat het evenwicht tussen de 

oudere en zijn omgeving verstoord raakt of dreigt te raken, dan moet deze (dreigende) versto-

ring worden beschouwd als een dynamisch proces dat in principe omkeerbaar is. In veel 

gevallen kan niet worden bereikt dat de oudere in zijn oorspronkelijke milieu blijft functione-

ren. Steeds vaker zal door de toegenomen (dubbele) vergrijzing en de relatief beperkte 

intramurale capaciteit geriatrische problematiek thuis voorkomen. Binnen de taakverdeling in 

de zorg voor ouderen dienen de meer gespecialiseerde (geriatrische) zorgfuncties primair 

gericht te zijn op de analyse van de zorgvraag en op het herstel van het verstoorde evenwicht 

tussen de oudere mens en diens milieu tot het hoogst haalbare niveau van onafhankelijkheid. 

Tot dusverre bestaat de situatie echter dat pas in een laat stadium gespecialiseerde 

instellingen worden ingeschakeld bij deze zorgvraag. De eerstelijns hulpverlening, het 

verzorgingstehuis en de informele zorg zijn dan reeds zodanig belast dat opname in een ver-

pleeghuis vrijwel onvermijdelijk is geworden. Geriatrische deskundigheid is in principe wel 

beschikbaar, maar is nog te weinig toegankelijk voor de eerstelijns hulpverlening en 

verzorgingstehuizen. Verwacht mag worden dat het overbrengen of ter beschikking stellen 

van deskundigheid naar deze instellingen hun vermogen om psychogeriatrische problematiek 

te signaleren en te hanteren zal bevorderen.     

 

Het beleid van de rijksoverheid is er in de laatste twee decennia op gericht om verschuivin-

gen aan te brengen in de structuur van de gezondheidszorg en welzijnswerk. Voor de 

intramurale en gespecialiseerde zorg wordt naar vervanging (substitutie) gezocht in de extra-

murale zorg en minder gespecialiseerde zorg. Daarnaast worden er verschuivingen 

bewerkstelligd van curatieve naar preventieve zorg. In de Nota Zorg voor Ouderen (Tweede 

Kamer, 1986) worden de substitutiemogelijkheden in de ouderenzorg uitgewerkt en zijn de 

hiervoor genoemde verschuivingen toegepast op de voorzieningen voor ouderen. Bovendien 

wordt een verschuiving benadrukt van de professionele zorg naar zelfzorg en mantelzorg. 

Voor de uitwerking van deze nota zijn in de periode 1988-1991, zeven demonstratieprojecten 

voor zorgvernieuwing voor ouderen opgezet (Ministerie van WVC, 1991). In vijf van deze 

projecten is aan de volgende specifieke doelstellingen gewerkt: 

- integratie van de toewijzing van zorgfuncties aan individuele ouderen. 

- de samenwerking op uitvoerend vlak bij de thuiszorgvoorzieningen 

- de coördinatie van de dienstverlening aan ouderen 

- de financiering van de zorg 

- de planning van zorg 

                                                 

     
1
 Indien gewenst kan hiervoor 'cliënten' worden gelezen. 
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In de twee overige projecten zijn nieuwe werkwijzen ontwikkeld of nieuwe elementen aan de 

zorgverlening toegevoegd. Deze projecten hadden respectievelijk de volgende doelstellingen: 

- zorgbemiddeling en individuele zorgsubsidie 

- het beschikbaar stellen van alle benodigde zorgfuncties voor in een verzorgingstehuis 

wonende ouderen 

 

Deze demonstratieprojecten zijn gericht op alle ouderen. Het substitutieproject 'Nieuw 

Toutenburg' daarentegen is gericht op een specifieke groep ouderen namelijk ouderen met 

psychogeriatrische problematiek. Substitutie wordt in dit project nagestreefd door de 

expertise die er in het verpleeghuis is, ter beschikking te stellen aan de thuiszorg en aan een 

aantal verzorgingstehuizen. Het beoogde effect is dat opname in het verpleeghuis wordt 

uitgesteld of voorkomen. 

 

 

1.1  Doel van het substitutieproject 'Nieuw Toutenburg' 
Het doel van het substitutie-project van het psychogeriatrische verpleeghuis Nieuw Touten-

burg is om onnodige escalatie van de hulpvraag te voorkomen en zo het beroep op gespeciali-

seerde psychogeriatrische - en verpleeghuiszorg te beperken. Daartoe wordt een hulpaanbod 

gedaan gericht op ouderen met (beginnende) psychogeriatrische problemen. 

 

 

1.2  Uitwerking van het substitutieproject 
Door een projectgroep, bestaande uit een aantal medewerkers van Nieuw Toutenburg, is 

gekozen voor een tweetal gerichte experimenten: 

 -Intensivering van de poliklinische psychogeriatrische functie van Nieuw Toutenburg ten 

behoeve van de eerstelijns gezondheidszorg 

 -Ondersteuning van verzorgingstehuizen 

De motivatie van deze keuze is gelegen in de overweging dat beschikbare deskundigheid op 

deze wijze toegankelijk wordt voor de eerstelijns hulpverlening en het verzorgingstehuis, 

alsmede in het feit dat 'Nieuw Toutenburg' bij uitstek op deze terreinen ervaring en deskun-

digheid heeft opgebouwd. 

Via de polikliniek wordt de deskundigheid van het psychogeriatrisch verpleeghuis 

beschikbaar gesteld voor ouderen buiten het verpleeghuis.  

Daarnaast wordt de aanwezige kennis en ervaring, van het verpleeghuispersoneel, overgedra-

gen aan personeel van verzorgingstehuizen dat op dit terrein minder goed is toegerust. 

 

 

De centrale vraag van het substitutie-project Nieuw Toutenburg luidt als volgt: 

Hoe kan de deskundigheid en ervaring van de staf van een psychogeriatrisch verpleeghuis 

worden aangewend ten behoeve van psychogeriatrische patiënten die (nog) niet in het 

verpleeghuis verblijven, ten einde hen optimaal en zo lang mogelijk in hun eigen woon- en 

leefmilieu te doen handhaven? 
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Deze vraagstelling is uitgewerkt tot een project van het verpleeghuis Nieuw Toutenburg ter 

ondersteuning van de eerstelijns gezondheidszorg en van een elftal verzorgingstehuizen in de 

regio (met in totaal 914 verzorgingsplaatsen).  

 

Het deel van het project dat bestaat uit de intensivering van de polikliniek en het daaraan 

gekoppelde evaluatie-onderzoek is in het eerste eindrapport (Gerritsen e.a. 1992) beschreven. 

Het tweede deel van het project, namelijk de deskundigheidsbevordering en de daarop 

volgende begeleiding van verzorgingstehuizen en de evaluatie daarvan, wordt in dit eindrap-

port weergegeven. 

 

Hieronder wordt de inhoud van dit eindrapport in het kort weergegeven. 

In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat vanuit verschillende onderzoeken en beschrijvingen 

bekend is over psychogeriatrische problematiek in verzorgingstehuizen. Dit hoofdstuk  geeft 

de achtergronden weer van de situatie in de verzorgingstehuizen waarop in dit substitutiepro-

ject wordt ingespeeld. In hoofdstuk 3 wordt uitgewerkt welke activiteiten door medewerkers 

van 'Nieuw Toutenburg' zijn ontplooid om een bijdrage aan de verzorgingstehuizen te 

leveren. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de opzet en de verantwoording van het evaluatie-

onderzoek uitgewerkt. Hoofdstuk 5 is gebaseerd op de nulmeting, die vooraf ging aan de start 

van het substitutieproject. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke problemen er zijn in de 

verzorgingstehuizen en hoe daarop voorafgaand aan het substitutieproject werd gereageerd. 

Ook worden in dit hoofdstuk de verwachtingen ten aanzien van het substitutieproject die er 

vanuit de verzorgingstehuizen waren, beschreven. 

In de daaropvolgende hoofdstukken worden de resultaten van de verschillende onderdelen 

van het project beschreven. In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de cursussen 

'psychogeriatrie' voor de personeelsleden van de verzorgingstehuizen uitgewerkt. In 

hoofdstuk 7 wordt beschreven wat de resultaten zijn van de vervolgbegeleiding in de verzor-

gingstehuizen. In hoofdstuk 8 wordt beschreven welk effect de gehele interventie heeft op de 

verzorgingstehuizen, hetgeen drie maanden na afloop van het project gemeten is. 

Een samenvatting van het onderzoek, de conclusies en aanbevelingen zijn in hoofdstuk 9 te 

vinden. 
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2 PSYCHOGERIATRISCHE PROBLEMATIEK IN VERZORGINGS- 

  TEHUIZEN 

In dit hoofdstuk worden definities van enkele voor het onderzoek relevante begrippen en 

enkele ontwikkelingen van de intramurale voorzieningen voor ouderen uitgewerkt. 

De beschrijving wordt toegespitst op het begrip 'psychogeriatrische problematiek' en de 

voorziening 'het verzorgingstehuis'. 

In paragraaf 2.1. wordt ingegaan op de definitie en het vóórkomen van psychogeriatrische 

problematiek. 

In het evaluatie-onderzoek van het substitutieproject 'Nieuw Toutenburg' spelen twee soorten 

voorzieningen een rol, namelijk het psychogeriatrisch verpleeghuis en het verzorgingstehuis. 

Deze twee voorzieningen zullen in paragraaf 2.2 met elkaar worden vergeleken. 

In paragraaf 2.3 zullen de bewonerspopulaties van deze voorzieningen worden beschreven. 

Tenslotte komt in paragraaf 2.4 aan de orde hoe in het algemeen de psychogeriatrische 

problematiek in verzorgingstehuizen wordt opgevangen en met name via de 

groepsverzorging en via de huiskamerprojecten. 

 

 

2.1 Psychogeriatrische problematiek  
Met de term 'psychogeriatrische problematiek' worden psychiatrische ziekten aangegeven, die 

ontstaan door biologische en psycho-sociale veroudering (Jonker en Van Tilburg, 1985). 

De definitie, die in dit onderzoek van het substitutie project van 'Nieuw Toutenburg' wordt 

gehanteerd is ontleend aan de definitie die gebruikt is door de World Health Organization 

(1972) namelijk: "alle psychiatrische stoornissen die voorkomen bij ouderen, en met name 

die stoornissen die ontstaan na 65-jarige leeftijd". Alle ziektebeelden, die in de psychiatrische 

handboeken zijn genoemd kunnen ook bij ouderen voorkomen. Maar het accent zal in dit 

verslag liggen op dementie en daarnaast zal ook expliciet aandacht besteed worden aan de 

diagnose depressie. Deze keuze is gemaakt omdat, zoals hierna wordt beschreven dit de 

meest voorkomende psychogeriatrische stoornissen bij ouderen zijn. 

 

Een schatting voor het vóórkomen van psychogeriatrische problematiek kan worden 

gebaseerd op het rapport van de Stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg (STG, 

1990).  In dit rapport wordt er van uitgegaan dat 5,4% van de mensen boven de 65 jaar aan 

een gematigde of ernstige vorm van dementie lijdt. Daarnaast heeft ongeveer 15% de 

diagnose depressie of andere psychiatrische problematiek.  

Als we deze percentages bijelkaar optellen komen we op ongeveer 20% van de mensen 

boven de 65 jaar waarbij sprake is van psychogeriatrische problematiek. 

 

Als het gaat om ernstige problematiek kan men worden opgevangen in de psychogeriatrische 

verpleeghuizen, daarnaast is er ook in toenemende mate sprake van psychogeriatrische 

problematiek in verzorgingstehuizen. Allereerst zal worden ingegaan op de ontwikkeling van 

deze intramurale voorzieningen. 

 

 

2.2 De intramurale voorzieningen voor ouderen 
In de huidige situatie is er sprake van intramurale zorgvoorzieningen voor ouderen die met 
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een viertal namen van elkaar zijn te onderscheiden. 

 

Het verzorgingstehuis biedt een ondersteunend woon- en leefmilieu voor ouderen, van wie de 

lichamelijke, geestelijke en/of sociale situatie het onmogelijk maakt om langer in de eigen 

omgeving een zelfstandige leefwijze te handhaven.  

Voor deze voorziening zijn verschillende andere benamingen in omloop zoals bejaardenoord, 

bejaardencentrum en verzorgingshuis. In dit onderzoek zal steeds de term verzorgingstehuis 

gebruikt worden, daar deze term in de beschreven regio het meest gebruikt wordt. Mogelijk 

zal onder invloed van een veranderde functie voor deze tehuizen in de toekomst de term 

zorgcentrum gehanteerd worden. 

 

Het verzorgingstehuis is toegankelijk voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar. In de jaren 

vijftig en zestig werden de tehuizen gezien als een geschikte woonvorm voor ouderen. In die 

tijd gingen veel goed functionerende ouderen er wonen. Ieder tehuis kon zijn eigen opname-

beleid voeren. Dit had tot gevolg dat een aantal zorgbehoevende ouderen te lang op de 

wachtlijst bleef staan en mensen, voor wie het minder nodig was, wel werden opgenomen. 

De verandering in de Wet op de bejaardenoorden van 1972 gaf richting aan de selectie die 

moest plaatsvinden voordat men werd opgenomen en vanaf 1976 is daaraan vorm gegeven 

door indicatiecommissies. Criteria waarop de zorgbehoefte wordt bepaald zijn: Algemene 

Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL-functies), gezichtsvermogen, hulp bij huishoudelijke 

activiteiten, sociale omstandigheden en de geestelijke toestand (Ziekenfondsraad, 1987). 

Door de selectie kwamen er meer mensen met gezondheidsproblemen op lichamelijk en/of 

geestelijk gebied in de verzorgingstehuizen terecht. 

In 1965 had ± 30% van de bewoners volledige of gedeeltelijke hulp nodig voor ADL-functies 

en in 1984 was dat ± 56%. Ook verblijven er steeds meer oudere bewoners in het verzor-

gingstehuis. In 1965 was de mediaan van de leeftijd 80 jaar (dit betekent dat de helft van de 

bewoners ouder dan 80 jaar was) en in 1984 was de mediaan van de leeftijd 83 jaar (Huys-

man, 1988). 

Tussen 1965 en 1984 is het aantal bewoners van de verzorgingstehuizen verdubbeld. 

Sinds 1975 wordt door de regering de norm gehanteerd dat van alle 65-plussers niet meer dan 

7% gehuisvest dient te zijn in een verzorgingstehuis. 

 

Het psychogeriatrisch verpleeghuis, bestemd voor ouderen met psychogeriatrische problema-

tiek die behoefte hebben aan Continue, Systematische, Langdurige en Multidisciplinaire 

(CSLM-)-zorg. Behandeling en (re-)activering hebben naast de verzorging een belangrijke 

functie. 

 

Het psychogeriatrisch verpleeghuis is als speciale voorziening in Nederland ontstaan bij de 

oprichting van 'Nieuw Toutenburg' in 1959. Voor die tijd werden de dementerende ouderen 

en de ouderen die andere, op latere leeftijd ontstane, psychiatrische problematiek hadden, in 

andere voorzieningen bijvoorbeeld 'psychiatrische inrichtingen', ziekenhuizen, algemene 

verpleeghuizen of particuliere pensions ondergebracht. 

Er is geen leeftijdsgrens voor mensen die kunnen worden opgenomen, maar daar het gaat om 
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problematiek die bijna altijd op latere leeftijd ontstaat, zijn de meeste bewoners van een 

psychogeriatrisch verpleeghuis ouder dan 65 jaar. De planningsnorm was in 1990, 1,25 bed 

per 100 inwoners van 65 jaar en ouder (voor enkele grote steden verhoogd tot maximaal 1,5 

bed). Deze planningsnorm staat op dit moment ter discussie. 

De urgentie voor opname wordt vastgesteld aan de hand van onderzoek naar het psychisch 

functioneren, de lichamelijke toestand en de maatschappelijke omstandigheden. Er moet een 

noodzaak zijn voor verpleging, geneeskundige behandeling en op de problematiek toegepaste 

reactivering.  

 

Het somatisch verpleeghuis is bestemd voor mensen die behoefte hebben aan CSLM-zorg 

voor met name somatische problematiek en het zogenaamde gecombineerde verpleeghuis 

heeft beide verpleeghuisfuncties onder één dak. Daar deze laatste intramurale voorzieningen 

niet in dit onderzoek aan de orde komen worden ze niet verder beschreven. 

Daar dit onderzoek betrekking heeft op de bijdrage van een psychogeriatrisch verpleeghuis 

aan verzorgingstehuizen zal steeds waar de term verpleeghuis wordt gebruikt het 

psychogeriatrisch verpleeghuis bedoeld worden, tenzij ander vermeld. 

 

 

2.3 Vergelijking van de populaties van verzorgingstehuizen en verpleeghuizen 

Het eerste onderzoek naar psychogeriatrische problematiek in verzorgingstehuizen werd 

uitgevoerd door Luteijn e.a. (1974). Er was een aselecte steekproef genomen uit bewoners 

van alle verzorgingstehuizen in Friesland. Met de door de onderzoekers zelf ontwikkelde 

meetinstrumenten werd een schatting gemaakt van het aantal bewoners met geestelijke stoor-

nissen. Er werd met name gekeken naar cognitieve stoornissen en ADL-stoornissen. Andere 

psychiatrische symptomatologie is buiten beschouwing gelaten. Geestelijke stoornissen 

werden als aanwezig beschouwd bij de mensen, die begeleidingsbehoeftig, verzorgingsbe-

hoeftig of verpleegbehoeftig waren. 

In dit onderzoek concludeerde men dat tussen de 22% en 27% van het totaal aantal bewoners 

geestelijke stoornissen had. 

Met een door hen ontwikkelde Beoordelingsschaal voor Psychische en Sociale problematiek 

(BPS) onderzochten van Loveren-Huyben e.a. (1988) de populaties van vier verzor-

gingstehuizen. De in de beoordelingsschaal voorkomende dimensie van psychische 

problematiek 'cognitie' geeft een indicatie dat van 4 tot 10% van de bewoners van de door 

hen onderzochte verzorgingstehuizen, ernstige cognitieve problemen had. 

De mate van ernst van de problematiek in verzorgingstehuizen zou lager zijn dan bij de groep 

die zich ophoudt in een psychogeriatrisch verpleeghuis. Van Loveren-Huyben (1985) geven 

aan dat het naar hun idee niet gaat om ernstige verwardheid, desoriëntatie in tijd en plaats of 

onrust s'nachts, maar om problematiek die behoort bij de hoge ouderdom. 

Met behulp van een door psychogeriatrische verpleeghuizen veel gebruikt beoorde-

lingsinstrument, de Beoordelingsschaal voor Oudere Patiënten (BOP) is in zes verzor-

gingstehuizen gedragsproblematiek geregistreerd (Vink e.a. 1989). Men constateert dat 

ongeveer 14% van de verzorgingstehuisbewoners gedrag vertoont dat op dementie zou 

kunnen wijzen. Daarnaast wordt bij de helft van de bewoners verschijnselen van depressie 
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gesignaleerd. Omdat alle verschijnselen van licht tot ernstig hierin dit zijn verwerkt kan op 

grond van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan over het aandeel van depressies in de 

psychogeriatrische problematiek. 

 

In de psychogeriatrische verpleeghuizen is bij ongeveer 75% van de bewoners de hoofddiag-

nose dementie gesteld (SIVIS, 1991), bij ongeveer 11% is de hoofddiagnose amnestisch syn-

droom of organisch psychosyndroom. Bij de overige diagnosecategorien is te vinden dat 

depressie bij 1% van de verpleeghuisbewoners als psychiatrische hoofddiagnose voorkomt.  

Hieruit blijkt dat het grootste deel van de populatie van verpleeghuizen gevormd wordt door 

bewoners met cognitieve stoornissen en dat depressie bij slechts een klein deel van de 

bewoners wordt aangegeven. 

 

Binnen één onderzoek (te Velde, 1988) zijn er vergelijkingen gemaakt tussen de verzorgings-

tehuizen en verpleeghuizen met betrekking tot psychogeriatrische problematiek. Voor de 

vergelijkingen is een representatieve steekproef genomen van de tehuizen van een aantal 

provincies. Uit dit onderzoek blijkt, op grond van  psychogeriatrische kenmerken, beoordeeld 

met de Gedragsobservatieschaal voor Intramurale Psychogeriatrie (Verstraten, e.a., 1987), dat 

4% van de bewoners van verzorgingstehuizen ingedeeld kan worden bij de groep van 

bewoners van psychogeriatrische verpleeghuizen. De conclusie van dit onderzoek is dat 

bewoners van verzorgingstehuizen een essentieel andere groep vormen dan de bewoners van 

de psychogeriatrische verpleeghuizen. 

Bij deze vergelijking van de populaties van het verzorgingstehuis en het verpleeghuis blijkt 

dat er sprake is van een kleine overlap en dat de psychogeriatrische problematiek in verzor-

gingstehuizen vaak lichter is dan in de verpleeghuizen. 

 

Hoe de verzorgingstehuizen inspelen op bewoners met psychogeriatrische problematiek 

wordt in de volgende paragraaf beschreven. 

 

 

 

 

 

2.4.Specifieke mogelijkheden in verzorgingstehuizen voor bewoners met psychogeria-

trische problematiek 

Door de Lange (1991) wordt een overzicht gegeven van hoe de verzorgingstehuizen de 

opvang van bewoners met psychogeriatrische problematiek vorm trachten te geven. Door het 

verzorgingstehuis zelf wordt aan deze opvang vorm gegeven door met name 

groepsverzorging en huiskamerprojecten. 

Groepsverzorging moet worden gezien als één van de ontwikkelingen waarbij het 

verzorgingstehuis functies van het verpleeghuis overneemt (Goudriaan, 1989). Veelal wordt 

groepsverzorging gestimuleerd vanuit verpleeghuizen. Ook voor deze vorm van hulp voor 

met name bewoners van verzorgingstehuizen die geïndiceerd zijn voor een verpleeghuis 

wordt in verschillende delen van het land de term 'substitutieproject' gehanteerd. 
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De Federatie Landelijke Samenwerking Bejaardentehuizenorganisaties (1987) geeft een 

tweetal doelstellingen van afdelingen voor groepsverzorging. De eerste doelstelling wordt als 

volgt omschreven: "Een afdeling voor groepsverzorging dient ervoor om met individuele en 

groepsgewijze ondersteuning voor een vaste groep bewoners een zo zelfstandig mogelijk 

functioneren te bevorderen. Om dit te bereiken dient een voortdurende activerende en 

stimulerende leefomgeving te worden gecreëerd om de bewoners, welke deze vorm van 

ondersteuning ontvangen, zo betrokken mogelijk op die omgeving te houden. Met behulp 

van deze vorm van ondersteuning wordt beoogd de betreffende ouderen zo lang mogelijk op 

zinvolle wijze in het verzorgingstehuis te handhaven". Deze doelstelling heeft primair de 

zorgbehoevende bewoner als uitgangspunt. 

De tweede doelstelling luidt: "Het bijeenbrengen van door hun gedrag soms veel tijd en 

aandacht vragende bewoners op één plaats, waardoor een meer efficiënte organisatie 

mogelijk is en een vermindering van de (werk)druk op bewoners en personeel van de 

reguliere afdelingen kan ontstaan". Deze doelstelling heeft de overige bewoners en de organi-

satie als uitgangspunt. 

 

Naast groepsverzorging is er in veel verzorgingstehuizen sprake van zogenaamde huiskamer-

projecten. De doelstelling voor het huiskamerproject wordt door de Federatie Landelijke 

Samenwerking Bejaardentehuizenorganisaties als volgt omschreven: 'Een huiskamerproject 

dient ervoor een omgeving te scheppen waarin het leggen van sociale contacten wordt 

vergemakkelijkt en daarnaast voldoende prikkeling tot activiteit aanwezig is om de dag tot 

een zinvolle belevenis te maken'. 

De huiskamerprojecten richten zich ook op geestelijk gezonde ouderen, terwijl de groepsver-

zorging zich uitsluitend op bewoners met psychosociale/psychogeriatrische problematiek 

richt. 

Soms kunnen bewoners geen aansluiting vinden bij de groepsverzorging en worden zij 

ondergebracht bij het huiskamerproject. De intensiteit van de activering en de stimulering 

van de zorgbehoevende bewoner ligt bij het huiskamerproject lager dan bij de groeps-

verzorging. 

 

 

Naast de ondersteuning bij groepsverzorging en de huiskamerprojecten vindt er soms ook 

voor andere zaken ondersteuning vanuit een verpleeghuis plaats. Soms is deze ondersteuning 

gericht op de bewoners, bijvoorbeeld via dagbehandeling in het verpleeghuis en soms is de 

ondersteuning gericht op het personeel bijvoorbeeld via consultatie van een verpleeghuisarts. 

In hoofdstuk 5 is te lezen hoe de elf verzorgingstehuizen, die deelnamen aan het substitutie-

project 'Nieuw Toutenburg' hebben ingespeeld op bewoners met psychogeriatrische 

problematiek. Daarin wordt ook beschreven welke hiaten in de opvang van deze 

bewonersgroep worden geconstateerd. 

In de twee volgende hoofdstukken wordt allereerst beschreven wat het substitutieproject en 

het evaluatie-onderzoek inhouden. 
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3  HET AANBOD VAN 'NIEUW TOUTENBURG' AAN DE  

  VERZORGINGSTEHUIZEN 
 

Vanuit het verpleeghuis Nieuw Toutenburg is gewerkt aan deskundigheidsbevordering met 

betrekking tot psychogeriatrische problematiek in de verzorgingstehuizen met de volgende 

doelstellingen: 

a.Toenemen van kennis over en inzicht in de problematiek van ouderen bij de staf en het 

verzorgend personeel van verzorgingstehuizen.   

b.In het verlengde hiervan, een attitude-verandering in de benadering van de ouderen en het 

aanleren van een meer adequate opvang en begeleiding van de betrokken bewoners.  

c.Inbedding van de deskundigheid in de organisatie van de verzorgingstehuizen onder andere 

door het gebruik van zorgplannen en het houden van teambesprekingen gericht op 

bewoners te stimuleren, en te bevorderen dat men gerichter adviezen vraagt aan 

externe deskundigen. 

 

Directe gevolgen kunnen zijn meer competentie bij het personeel ten aanzien van het omgaan 

met bewoners met psychogeriatrische problemen en vermindering van overlast ten aanzien 

van andere bewoners (Van der Ende en Gerritsen, 1990).   

Het verwachte gevolg op lange termijn is meer welbevinden en/of een verminderd 'probleem-

gedrag' van de mensen met psychogeriatrische problematiek in de betrokken verzorgingste-

huizen.  

 

De opzet van het substitutieproject omvat een aantal fasen. De eerste fase bestaat uit een 

aantal cursussen over psychogeriatrie teneinde probleemherkenning te bevorderen en kennis 

over te dragen. Het voornaamste doel van dit cursusaanbod is echter dat er voorwaarden 

worden gecreëerd om in het verzorgingstehuis veranderingen te bewerkstelligen zodat het 

verzorgingstehuis zelfstandig problemen kan herkennen en indien mogelijk oplossen. Een 

cursusaanbod dat op zichzelf staat heeft slechts een beperkt effect. Er zijn structurele 

veranderingen in het verzorgingstehuis zelf noodzakelijk (Gerritsen e.a., 1987). Na de 

cursussen werd er door een psycholoog en een verpleegkundige van het verpleeghuis aan het 

verzorgingstehuis een zogenaamde vervolgbegeleiding geboden. 

Het doel was uiteindelijk dat bepaalde vormen van observatie en rapportage gemeengoed 

werden, dat zorgplannen voor bewoners met psychogeriatrische problematiek werden 

ingevoerd en dat de organisatorische infrastructuur die deze werkvormen moeten dragen tot 

stand komt. 

 

 

3.1 Cursussen 
Door een psycholoog, een verpleegkundige en een arts van 'Nieuw Toutenburg' werden aan 

leidinggevenden van de verzorgingstehuizen cursussen (Substitutieproject 'Nieuw Touten-

burg', 1989) van twaalf bijeenkomsten gegeven. Ongeveer een jaar na deze cursus is er een 

zogenaamde terugkommiddag georganiseerd, waarin de rol van de leidinggevende in het 

zorgproces werd besproken. 
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Aan de verzorgenden van deze verzorgingstehuizen werden cursussen (Substitutieproject 

'Nieuw Toutenburg', 1990) van zeven bijeenkomsten gegeven.  

In beide cursussen werden onderwerpen op het gebied van psychogeriatrie uitgediept. 

Begrippen als dementie, depressie, angsten, en andere begrippen uit de psychogeriatrie 

werden aan de orde gesteld. Daarnaast is gewerkt aan vaardigheden die nodig zijn voor een 

goede signalering van problematiek, de omgang met, en opvang en begeleiding van bewoners 

met psychogeriatrische problematiek. 

In een periode van twee jaar zijn twee cursussen voor leidinggevenden en zeven cursussen 

voor verzorgenden georganiseerd. Aan deze cursussen deden telkens personeelsleden mee 

van verschillende verzorgingstehuizen, die deelnamen aan het substitutieproject. Op die 

manier werd er niet in één keer alle personeelsleden aan een verzorgingstehuis onttrokken 

voor een cursus. 

 

 

3.2  Vervolgbegeleiding 
Nadat de cursussen waren gevolgd door het grootste deel van de personeelsleden is de 

vervolgbegeleiding van start gegaan. De vervolgbegeleiding bij de verzorgingstehuizen werd 

uitgevoerd door twee koppels bestaande uit een psycholoog en een verpleegkundige van 

'Nieuw Toutenburg'. De vervolgbegeleiding is als volgt schematisch weer te geven: 
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Schema 1.  De vervolgbegeleiding van het koppel van het verpleeghuis. 
 

               Bijeenkomst 

____________________________________________________________________ 

Inventarisatie 

 bij directie       * * 

 

Projectgroep met 

 vertegenwoordigers  

 afdelingen       * * * * * * *    *   *  * 

 

Voorlichting aan 

 het personeel            * 

 

Voorbespreking door 

 twee personeelsleden          * * * * * * * * * * 

  (zonder koppel) 

 

Bewonersbesprekingen 

 met team               * * * * * * * * 

 

Afbouw bew. bespr.          

 met team                       * * 

____________________________________________________________________ 

 

In dit schema geeft iedere '*' een bijeenkomst weer. Het aantal bijeenkomsten varieerde per 

verzorgingstehuis en het hier aangegeven aantal drukt een gemiddelde uit. 

Allereerst werd er door het koppel gesproken met de directie over de doelstellingen van het 

project en de bereidheid van het verzorgingstehuis tot medewerking. In de meeste verzor-

gingstehuizen waren er twee van deze besprekingen. 

Daarna werden binnen de tehuizen contacten gelegd met leidinggevenden en (groeps-) 

verzorgenden, die per tehuis een projectgroep vormden en die de verdere vervolgbegeleiding 

hebben voorbereid. De voorbereiding werd afgesloten met een voorlichtingsbijeenkomst voor 

al het personeel, waar de plannen die het koppel met de projectgroep hadden voorbereid 

uiteen gezet werden. Ook gedurende de rest van de vervolgbegeleiding kwam de 

projectgroep af en toe bijeen om de voortgang van het project te bespreken. 

Hierop volgde er per tehuis een periode van ongeveer acht maanden waarin de tehuizen 

begeleid werden. Dit hield voor de grotere tehuizen in dat er door het koppel per maand vier 

bewonersbesprekingen, verdeeld over de in het tehuis aanwezige teams, werden bijgewoond. 

Voor de kleinere tehuizen, waar één team werkzaam is voor het gehele tehuis, betekende dit 

ongeveer één keer per veertien dagen een bewonersbespreking bijwonen.  

De bewonersbesprekingen werden telkens voorbereid door twee of meer personeelsleden. 

Tijdens een voorbespreking werden de observaties over een bewoner beschreven en werd de 
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rapportage samengevoegd. 

Bij de bewonersbesprekingen werd een optimale uitwisseling van kennis en vaardigheden 

van de teamleden gestimuleerd alsmede het opstellen van zogenaamde zorgplannen en er 

werd een deskundige inbreng gegeven ten aanzien van psychogeriatrie.  

Het opstellen van een zorgplan houdt in: een systematische observatie van een bewoner en 

daarbij inventarisatie van problemen, verwerking van deze observaties en probleemomschrij-

vingen in een dossier over de bewoner, het tijdens een bewonersbespreking afronden van de 

probleeminventarisatie met teamleden, het maken van afspraken over de zorg en het vastleg-

gen van deze afspraken in het dossier zodat de evaluatie van deze zorg mogelijk is. 

Doordat het zorgplan regelmatig wordt geëvalueerd en zonodig bijgesteld komt een 

zorgcyclus voor de bewoners op gang, hetgeen een voorwaarde creëert voor de opvang van 

bewoners met psychogeriatrische problematiek. 

Door de medewerkers van het project is de manier van introductie van het zorgplan en een 

standaard zorgplan beschreven (Blaauw e.a. 1991). 

 

De vervolgbegeleiding is gedurende de laatste maanden afgebouwd, waarbij de aanwezigheid 

bij de bewonersbesprekingen werd verminderd, intervisie werd gestimuleerd, en de coach-

ende rol van de koppels van Nieuw Toutenburg werd overgedragen aan contactpersonen 

(hoofden verzorging en/of andere leidinggevenden) binnen de verzorgingstehuizen. 

 

 

3.3 Poliklinisch onderzoek 
Tenslotte kon er ook vanuit de verzorgingstehuizen gebruik gemaakt worden van de polikli-

niek van Nieuw Toutenburg. Men kan bewoners die daarvoor in aanmerking komen laten 

onderzoeken voor een diagnose en advies ten aanzien van de psychogeriatrische problema-

tiek. Bovendien kunnen bewoners tijdelijk worden opgenomen in het psychogeriatrisch ver-

pleeghuis. Deze mogelijkheden zijn permanent van karakter en staan ook na het substitutie-

project ter beschikking van de verzorgingstehuizen. 
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4 HET EVALUATIE-ONDERZOEK 
  

De veranderingsprocessen, die plaatsvinden door de interventie van de medewerkers van het 

psychogeriatrisch verpleeghuis Nieuw Toutenburg, zijn onderzocht met verschillende 

onderzoeksmethoden. In dit hoofdstuk wordt de opzet van het evaluatie-onderzoek beschre-

ven. In paragraaf 4.1 worden de hypotheses uitgewerkt en gemotiveerd. Vervolgens worden 

de onderzoeksmethoden en de gebruikte onderzoeksinstrumenten bij de verschillende 

evaluatiemomenten beschreven (4.2) Aan het eind van die paragraaf zijn de activiteiten van 

het project en de verschillende metingen in een schema bijeengezet. 

In paragraaf 4.3 wordt een beschrijving gemaakt van de elf deelnemende verzorgingstehuizen 

en de regio, waarin zij zich bevinden.  Vervolgens wordt op grond van enkele kenmerken een 

vergelijking gemaakt tussen verzorgingstehuizen die na de cursussen hebben deelgenomen 

hebben aan de vervolgbegeleiding en verzorgingstehuizen die dat in de onderzoeksperiode 

niet hebben gedaan. Tenslotte wordt beschreven wie de respondenten waren in het 

onderzoek. 

 

 

4.1  Hypotheses 

Vanuit het verleden zijn de verzorgingstehuizen niet toegerust voor de opvang en begeleiding 

van bewoners met psychogeriatrische problematiek. Personeelsleden missen daartoe de 

nodige deskundigheid. Dit komt doordat er in de opleiding van de medewerkers niet 

voldoende aandacht is besteed aan dit onderwerp en de medewerkers niet voldoende gerichte 

werkervaring met bewoners met psychogeriatrische problematiek hebben opgedaan.  

Het opvangen en begeleiden van bewoners met psychogeriatrische problematiek zal steeds 

meer tot het takenpakket van de medewerkers gaan behoren. Om de mogelijkheden te 

verruimen zal een uitbreiding van het takenpakket dienen plaats te vinden en de medewerkers 

dienen de gelegenheid te krijgen om de opvang en begeleiding vorm te geven. 

 

Voordat de medewerkers in staat zijn tot een goede begeleiding en behandeling zullen zij 

kennis van psychogeriatrische problematiek dienen te hebben. Ook zijn goede observatie van 

bewoners, het opstellen van en het werken met een zorgplan belangrijke schakels in de 

opvang van bewoners met psychogeriatrische problematiek. 

De organisatie van het verzorgingstehuis zal moeten worden aangepast om bewoners met 

psychogeriatrische problematiek te kunnen opvangen en begeleiden. Per tehuis zal deze 

aanpassing verschillen. In veel gevallen wordt in de verzorging van de bewoners taakgericht 

gewerkt, waarbij de personeelsleden dagelijks taken krijgen toebedeeld. In het substitutiepro-

ject wordt beoogd om meer teamgericht te werken voor bewoners met psychogeriatrische 

problematiek, waarbij de individuele bewoner centraal wordt gesteld. 

 

Het doel van het substitutieproject is om de afzonderlijke personeelsleden deskundiger te 

maken op het terrein van psychogeriatrie en om de deskundigheid ook in te bedden in de 

organisatiestructuur van het verzorgingstehuis. 

Vanuit het aanbod van 'Nieuw Toutenburg' en de doelstelling die daarbij is geformuleerd 
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kunnen een aantal hypotheses worden opgesteld. 

 

1. De deskundigheidsbevordering verruimt de kennis op het gebied van psychogeriatrie en 

verbetert de professionele houding van personeel uit de verzorgingstehuizen. 

De cursussen zijn met name gericht op de verruiming van de kennis, maar ook wordt er 

aandacht besteed aan de omgang met bewoners met psychogeriatrische problematiek, 

hetgeen de professionele houding kan verbeteren. 

 

2. De deskundigen vanuit het verpleeghuis leveren een bijdrage aan een goede opvang van 

bewoners met psychogeriatrische problematiek in de verzorgingstehuizen. 

Hierbij wordt met name gedacht aan het stimuleren van de bewonersbesprekingen in de 

verzorgingstehuizen en de introductie van het zorgplan. Het personeel zal hierdoor in staat 

gesteld moeten worden om een verbeterde opvang te leveren. 

 

3. De bijdrage vanuit het verpleeghuis leidt tot een (permanente) verandering van de 

organisatiestructuur van het verzorgingstehuis. 

Met deze hypothese wordt verondersteld dat de ingezette verandering niet verdwijnt als het 

verpleeghuis zich terugtrekt, maar dat de bijdrage dusdanig is geweest dat ook in het vervolg 

er een betere opvang is voor bewoners met psychogeriatrische problematiek. Belangrijke 

onderdelen van deze organisatiestructuur zijn de groepsverzorging, de 

bewonersbesprekingen, systematische observatie en rapportage over bewoners en het werken 

met een zorgplan. 

Tevens wordt met deze hypothese uitgedrukt dat substitutie van verpleeghuiszorg in het 

verzorgingstehuis mogelijk is, indien er vanuit het verpleeghuis ondersteuning wordt 

geleverd aan de verzorgingstehuizen. 

 

Uiteindelijk is het belangrijkste beoogde effect een verbetering van de opvang van bewoners 

met psychogeriatrische problematiek. Dit effect zal pas na geruime tijd bij de bewoners zelf 

te constateren zijn.  

 

 

4.2Methoden 

De gehele interventie vanuit het verpleeghuis bestond uit cursussen over het onderwerp 

psychogeriatrie en een vervolgbegeleiding op de werkplek van de cursisten, namelijk in de 

verzorgingstehuizen.  

In alle elf verzorgingstehuizen, die aan dit substitutieproject deelnamen is het effect van de 

cursussen onderzocht.  

Het effect van de vervolgbegeleiding is in zeven verzorgingstehuizen onderzocht. De 

vervolgbegeleiding in de overige vier verzorgingstehuizen zou plaatsvinden na de gegevens-

verzameling voor deze evaluatie, zodat dit deel van de interventie buiten de onderzoeksperio-

de viel. Met betrekking tot de effecten van de vervolgbegeleiding worden deze vier verzor-

gingstehuizen gebruikt als controle groep. Er zal worden nagegaan of de veranderingen die 

na de vervolgbegeleiding optreden in de andere zeven verzorgingstehuizen die de 
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experimentele groep vormen inderdaad het gevolg zijn van de vervolgbegeleiding. In de 

controle groep zouden dezelfde veranderingen kunnen optreden bijvoorbeeld als gevolg van 

de cursus of als gevolg van andere ontwikkelingen die invloed uitoefenen op de 

verzorgingstehuizen. 

Om na te gaan of de verzorgingstehuizen uit de experimentele groep vergelijkbaar zijn met 

de verzorgingstehuizen uit de controle groep worden in paragraaf 4.3 een aantal gegevens 

van beide groepen met elkaar vergeleken. 

Van de vier tehuizen die in dit evaluatie-onderzoek als controle groep dienen is bij twee 

tehuizen de vervolgbegeleiding gestart na de verzameling van de laatste gegevens. Twee 

andere tehuizen zijn niet verder ingegaan op het aanbod vanuit 'Nieuw Toutenburg'. 

 

Voorafgaande  aan de uitvoering van het project is een nulmeting uitgevoerd teneinde zicht te 

krijgen op de situatie in de verzorgingstehuizen. Het onderzoek ten aanzien van de cursussen 

is gericht op een effectevaluatie en heeft een kwantitatief accent. In de fase van vervolgbege-

leiding in het verzorgingstehuis vond een procesevaluatie plaats, waarbij het onderzoek 

gericht is op de veranderingen die in het verzorgingstehuis plaatsvonden. 

Tenslotte is een eindmeting gehouden waarin alle aspecten van de verandering geëvalueerd 

zijn. 

Er zijn in dit onderzoek twee gestandaardiseerde meetinstrumenten gebruikt voor de 

inventarisatie van de problematiek bij bewoners en alle overige meetinstrumenten zijn 

speciaal ontwikkeld voor dit onderzoek. De gebruikte meetinstrumenten worden hieronder 

beschreven. 

 

 

4.2.1 Nulmeting 
De nulmeting bestond uit interviews in alle elf verzorgingstehuizen met personen uit de 

diverse geledingen in het verzorgingstehuis: directies, hoofden verzorging en bewoners. 

 

Aspecten die aan de orde werden gesteld in de interviews zijn naast de algemene gegevens, 

de psychogeriatrische problematiek in het verzorgingstehuis: verschijnselen van 

psychogeriatrische problematiek, het omgaan met gedrag, de deskundigheid van het perso-

neel, de reacties van andere bewoners; de rol van de groepsverzorging, organisatie van het 

verzorgingstehuis en de verwachtingen van het substitutieproject 'Nieuw Toutenburg'. 

 

In de 7 verzorgingstehuizen van de experimentele groep, waarbij naast de evaluatie van de 

cursus ook de fase vervolgbegeleiding werd onderzocht, zijn gegevens verzameld over de  

toestand van bewoners. In de verzorgingstehuizen wordt enkele keren per jaar een 

Persoonlijk Meerzorg formulier ingevuld (ontwikkeld door Twijnstra en Gudde). De vragen 

van dit formulier die betrekking hebben op de benodigde hulp bij ADL
2
 zijn voor dit 

                                                 

     
2
 Cronbach's α in onderhavig onderzoek van deze ADL schaal =.88, hetgeen een goede 

interne consistentie weergeeft.  

Cronbach's α is een maat voor betrouwbaarheid van een schaal en geeft aan in welke mate 
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onderzoek geselecteerd. 

 

Bovendien is in deze verzorgingstehuizen de Beoordelingsschaal voor Psychische en Sociale 

Problemen (Van Loveren-Huyben e.a., 1988) afgenomen teneinde te kunnen inschatten hoe 

groot de groep bewoners met psychogeriatrische problematiek is. Met behulp van de BPS 

kan de psychische en sociale problematiek van bewoners worden vastgelegd en uitgedrukt in 

drie dimensies, namelijk cognitie, stemming en sociaal contact. 

In vijf verzorgingstehuizen is de BPS ingevuld in het kader van een ander onderzoeksproject 

(Boom, 1991). In de twee overige verzorgingstehuizen is de BPS speciaal voor het 

substitutieproject ingevuld. 

 

Door enkele personeelsleden van de verzorgingstehuizen is vier maal, telkens met een 

tussentijd van drie maanden deze vragenlijst over bewoners ingevuld. Het meermalen 

invullen van de BPS was er op gericht om deze vragenlijst goed te leren hanteren, zodat er na 

verloop van tijd betrouwbare informatie werd gegeven. 

De BPS heeft drie onderliggende dimensies, namelijk cognitie, stemming en sociaal contact. 

Deze subdimensies bleken in dit onderzoek betrouwbare schalen op te leveren
3
. 

 

 

4.2.2Eerste fase: de cursussen 

De cursussen zijn geëvalueerd door middel van schriftelijke vragenlijsten waarin, uitgaande 

van de cursusinhoud, veranderingen in kennis en houding worden gemeten. Hiertoe is een 

aantal instrumenten ontworpen. Het gaat om een kennisvragenlijst en een opvattingenlijst 

(zie bijlage 1,2). 

Aspecten in de kennisvragenlijst zijn onder andere: observatie en rapportage, oorzaken van 

dementie, verschijningsvormen van dementie, gevoelsleven dementerenden, lichaamstaal, 

depressie, bejegening van bewoners met psychogeriatrische problematiek, verschillen 

tussen depressie en dementie, 'validation', realiteits-oriëntatietraining en omgaan met 

agressie. 

De vragen van deze lijst zijn gebaseerd op cursusmateriaal (Substitutieproject 'Nieuw 

Toutenburg' 1989 en 1990) en op literatuur over psychiatrische diagnostiek (o.a. Giel, 1985) 

Het tweede deel van de vragenlijst bestond uit vragen naar de opvattingen over zorg in het 

verzorgingstehuis. 

                                                                                                                                                    

deze schaal voor de onderzochte groep bruikbaar is. Indien de α groter is dan .80 is er sprake 

van een sterke schaal, een α tussen .65 en .80 duidt op een redelijke schaal en een α lager dan 

.65 duidt op het ontbreken van een schaal. 

     
3
  De Cronbach's α's in dit onderzoek zijn respectievelijk .93, .89 en .83. 

Bij de factor-analyse bleek een goede samenhang te zijn in de genoemde factoren met de 

volgende Eigen-waarden: cognitie 12.6, stemming 3.6 en sociaal contact 2.1. De verklaarde 

variantie van de factoren is respectievelijk 35.9%, 10.3% en 6.1% en de totale verklaarde 

variantie is 52.3%  
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Aspecten in de opvattingen/houding vragenlijst zijn onder meer evaluatie van de zorg in het 

verzorgingstehuis in het algemeen en ten aanzien van psychogeriatrische bewoners in het 

bijzonder. Daarnaast zijn er vragen over gedragsproblemen van bewoners, waarbij moet 

worden aangegeven welke aanpak adequaat is, in welke mate de eigen mogelijkheden 

toereikend zijn en welke extra hulp benodigd is.         

De vragen van deze lijst zijn voor dit onderzoek geformuleerd. 

 

Deze twee vragenlijsten zijn vlak voor het begin van de cursus, namelijk op de eerste 

cursusdag, voorgelegd aan de personeelsleden van de verzorgingstehuizen (eerste meting). 

Dezelfde vragenlijsten zijn ook weer voorgelegd direct na afloop van de cursus (tweede 

meting). Tenslotte zijn de cursisten nadat alle cursussen waren afgerond, gevraagd om voor 

de derde keer de vragenlijsten in te vullen. Dit gebeurde op hun werkplek in het verzorgings-

tehuis en daar de personeelsleden uit één verzorgingstehuis op verschillende tijdstippen de 

cursus gevolgd hadden was, tijdens de derde meting, de cursus van drie maanden tot 

anderhalf jaar geleden.  

 

Naast deze schriftelijke effectmeting heeft een onderzoeker deelgenomen aan één van de 

cursussen om via participerende observatie een beeld te krijgen van de cursus. 

 

 

4.2.3 Tweede fase: vervolgbegeleiding in de verzorgingstehuizen    
Van de oriënterende besprekingen van Nieuw Toutenburg met de directies zijn verslagen 

gemaakt waarin de mogelijkheden en de bereidheid tot verandering van het verzorgingstehuis 

aan de orde kwamen alsmede de ervaren knelpunten ten aanzien van het omgaan met de 

psychogeriatrische problematiek van bewoners.     

 

In het volgende onderdeel van de vervolgbegeleiding, waarin via een projectgroep van het 

verzorgingstehuis de uitwerking van het project werd voorbereid, is vastgelegd welke 

afspraken voor de werkwijze in het verzorgingstehuis zijn gemaakt en wat de verwachtingen 

van de medewerkers van 'Nieuw Toutenburg' waren. 

Tijdens de verdere begeleiding, waarin met name bewonersbesprekingen werden begeleid, 

werden gegevens verzameld via vragenlijsten voor het deelnemend personeel, via 

vragenlijsten voor de koppels van 'Nieuw Toutenburg' en via participerende observatie door 

de onderzoekers.  

 

Aspecten van de gegevensverzameling tijdens het opstarten van het project waren: praktische 

organisatie, de rol van groepsverzorging, de diagnostische inbreng van het koppel van 

'Nieuw Toutenburg', strategie, doelstelling en verwachtingen. 

 

Aspecten van de gegevensverzameling van verdere vervolgbegeleiding waren: de inhoud van 

de bespreking, het verloop van de bespreking, knelpunten, praktische afspraken, de 

bijdrage ten aanzien van strategie en doelstelling. 
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Gedurende de vervolgbegeleiding is een onderzoeker aanwezig geweest bij één afdeling van 

een groot verzorgingstehuis en bij een klein verzorgingstehuis. Het doel van deze participe-

rende observatie was om het proces dat zich voltrok in de verzorgingstehuizen te kunnen 

waarnemen en om naast de vragenlijsten ook gegevens door directe waarneming te verkrijgen 

voor het evaluatie-onderzoek. 

 

 

 

4.2.4 Meting van de verandering in het verzorgingstehuis 
Met de directies, de hoofden verzorging en de bewonerscommissies van de elf verzorgingste-

huizen is als eindmeting een semi-gestructureerd interview gehouden. De antwoorden zullen 

worden vergeleken met de nulmeting teneinde de veranderingen te kunnen beschrijven. 

Bij de vier tehuizen  van de controle groep heeft de meting plaatsgevonden na afloop van de 

cursussen en bij de zeven tehuizen van de experimentele groep heeft de meting plaatsgevon-

den drie maanden na de afronding van de vervolgbegeleiding. 

Tenslotte is zes maanden na de beëindiging van de vervolgbegeleiding een meting met 

behulp van de BPS gedaan om na te gaan of er ook op het niveau van de bewoners 

veranderingen te constateren waren. 
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4.2.5 Schema van metingen 
In een schema kunnen het project, beschreven in hoofdstuk 3 en het evaluatie-onderzoek, dat 

in dit hoofdstuk is beschreven, als volgt worden weergegeven: 

 

Schema 2. Het substitutieproject en het evaluatie-onderzoek. 
 

Project               Onderzoek                     

_________________________________________________________________________ 

          Nulmeting 

              1. Interview met directies, 

           hoofden verzorging en bewoners- 

          commissies. 

              2. Beoordeling bewoners met BPS. 

             en ADL-lijst 

            3. Eerste keer vragenlijst m.b.t.  

          kennis en opvatttingen  

_________________________________________________________________________ 

Start project 

Eerste fase 

Cursus leidinggevenden     4. Participerende observatie 

en verzorgenden     5. Na afloop cursus voor de tweede keer de vragenlijst 

m.b.t. kennnis en opvattingen 

          Eindmeting bij controle groep 

          6. Interview directies, hoofden 

          verzorging en bewonerscommissies. 

Tweede fase 

Oriënterende besprekingen    7. Verslag 

Opstarten project       8. Vragenlijst projectfase 

Vervolgbegeleiding     9. Vragenlijst koppel 'Nieuw Toutenburg'  

        10. Vragenlijst personeel verzorgingstehuis 

              11. Beoordeling bewoners met BPS 

          12. Participerende observatie 

Einde project                                                                                       

_________________________________________________________________________ 

Drie maanden na afloop project    13. Derde keer de vragenlijst m.b.t. 

          kennis en opvattingen.                           

       Eindmeting bij experimentele groep 

          14. Interview directies, leidingge- 

          venden en bewonerscommissies. 

              15. Beoordeling bewoners met BPS 

_________________________________________________________________________ 
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4.3  Onderzoekspopulatie 

In deze paragraaf zullen verschillende aspecten van de verzorgingstehuizen die deelnamen 

aan het onderzoek worden beschreven. Allereerst wordt een beschrijving gemaakt van de 

regio waarin deze verzorgingstehuizen staan, daarna zullen enkele kenmerken van de 

verzorgingstehuizen uit de experimentele groep worden vergeleken met de verzorgingste-

huizen van de controle groep. Aan het einde van deze paragraaf wordt beschreven wie vanuit 

de elf verzorgingstehuizen de respondenten waren in het evaluatie-onderzoek. 

 

 

4.3.1 De regio 

De elf verzorgingstehuizen, die betrokken zijn in het evaluatie-onderzoek bevinden zich in 

het Noordoosten van de provincie Friesland. Dit is het gebied voorbij Leeuwarden tot aan de 

Fries-Groningse grens. Het gaat om de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Kollumer-

land, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Deze gemeenten hebben inwonersaantallen, die 

variëren van ongeveer 9000 tot 30.000 mensen. In totaal wonen er 114.000 mensen in deze 

gemeenten. De meeste gemeenten bestaan uit een aantal woonkernen. Echt grote 

woonconglomeraties komen in het gebied niet voor. De grootste woonkern (de stad Dokkum) 

heeft ongeveer 13.000 inwoners. Het Noordoosten van Friesland is een typische plat-

telandsstreek met vele kleine dorpen, die bestuurlijk zijn samengevoegd tot de hiervoor 

genoemde gemeenten. 

 

Naast de genoemde elf verzorgingstehuizen zijn er in dit gebied nog twee andere verzor-

gingstehuizen. Het totaal aantal verzorgingsplaatsen van de verzorgingstehuizen in deze regio 

is 1085. Als het aantal plaatsen gedeeld wordt door het aantal inwoners van boven de 65 jaar 

van deze regio komt het percentage op 7,8%. De planning van verzorgingstehuizen geschiedt 

per provincie.  

Alhoewel de genoemde vijf gemeenten slechts een deel van de provincie is, komt het 

percentage verzorgingsplaatsen dichtbij de 7% norm die in 1975 door de overheid is gesteld. 

 

In de onderzoeksregio bevinden zich twee psychogeriatrische verpleeghuizen: 'Nieuw 

Toutenburg' dat 242 bedden heeft en het 'Talmahuis', dat 174 bedden heeft. 

In deze verpleeghuizen worden ook mensen uit andere gemeenten opgenomen. 

De provincie Friesland als geheel heeft 1,25 bed beschikbaar per 100 mensen ouder dan 65 

jaar (NcGv, 1988). Daarmee voldoet de provincie precies aan de tijdens het evaluatie-

onderzoek geldende landelijke norm. 

 

 

4.3.2 Matching op grond van de belangrijkste kenmerken 

Om na te gaan of de verzorgingstehuizen die tot de experimentele groep behoren overeenko-

men of verschillen van de verzorgingstehuizen, die tot de controle groep behoren wordt een 

vergelijking gemaakt op grond van de belangrijkste kenmerken. De samenstelling van 

bewoners en personeel en het bouwjaar van het tehuis zullen met elkaar worden vergeleken. 

De verzorgingstehuizen van de experimentele groep en de controle groep zijn aan elkaar 
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gekoppeld ('gematched'). Op die manier kan worden nagegaan of er geen selectie heeft 

plaatsgevonden van verzorgingstehuizen en of de resultaten van het experiment generali-

seerbaar zijn voor andere tehuizen. 

Het aantal verzorgingsplaatsen is het uitgangspunt geweest voor de matching van de verzor-

gingstehuizen.  

 

Het aantal verzorgingsplaatsen. 

In het verleden zijn er verschillende fusies geweest tussen enkele kleinere verzor-

gingstehuizen. In sommige gevallen is er alleen sprake van een gezamenlijk bestuur, in 

andere gevallen is er sprake van één directie en soms zijn twee tehuizen volledig geïnte-

greerd.  

Bij het onderscheid van de verzorgingstehuizen is als uitgangspunt de lokatie van het tehuis 

genomen. Als er duidelijk sprake is van een ander gebouw met eigen personeel, wordt het 

tehuis als zelfstandig tehuis beschouwd. 

Eén verzorgingstehuis vormt hierop een uitzondering.  Hierbij is sprake van twee lokaties, 

waarvan de ene 29 en de andere 65 verzorgingsplaatsen heeft. Er is een dusdanige integratie 

(gebruik van dezelfde keuken, uitwisseling van personeel en bewoners), dat men het tehuis 

als eenheid kan beschouwen en het wordt als zodanig ook in het onderzoek beschreven. 

De elf tehuizen binnen het evaluatie-onderzoek hebben verzorgingsplaatsen die qua aantal 

uiteenlopen van 55 tot 126. 

Matching van de tehuizen op grond van het aantal verzorgingsplaatsen levert vier verschil-

lende clusters op. In de eerste twee clusters zijn de grotere tehuizen (80 tot 126 verzor-

gingsplaatsen) opgenomen. Vanuit de experimentele groep kunnen vier tehuizen in dit cluster 

worden ondergebracht en vanuit de controle groep twee tehuizen. In het volgende cluster zijn 

de kleinere (van 55 tot 80 verzorgingsplaatsen) tehuizen opgenomen. Vanuit de 

experimentele groep kunnen drie tehuizen in dit cluster worden ondergebracht en vanuit de 

controle groep twee tehuizen (zie tabel 1).  
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Tabel 1.Matching van de verzorgingstehuizen (N=11) van de experimentele groep en 

van de controle groep op verschillende factoren (ontleend aan CBS-gegevens 

1990). 
 

      EG(n=4) CG(n=2) EK(n=3)  CK(n=2) 

_________________________________________________________________________ 

Verzorgings 

plaatsen (gem.)  103.8  101.5  56.3   57.5 

Percentage 

vrouwen     73.7%   70.5%  72.0%   68.5% 

Mediaan 

leeftijd     86    86   84    83 

 

  Personeel in fte'en 

Totaal    27.8   25.9  10.2   11.7 

Per verzorgingsplaats  1/4    1/4   1/5    1/5 

Verpl.+ ZV.    7.3    5.5   3.7     4.9 

Verzorgend   20.5   20.4   6.5    6.8 

Bouwjaar   '71, '73  '65, '71  '32, '57, '69 '52, '65 

_________________________________________________________________________ 

 

EG = Experimentele groep, groot (meer dan 80 verzorgingsplaatsen), 4 verzorgingstehuizen. 

CG = Controle groep, groot (meer dan 80 verzorgingsplaatsen), 2 verzorgingstehuizen. 

EK = Experimentele groep, klein (minder dan 80 verzorgingsplaatsen), 3 verzorgingstehui-

zen. 

CK = Controle groep, klein (minder dan 80 verzorgingsplaatsen), 2 verzorgingstehuizen. 

 

 

 

Sexeverdeling. 

Het aantal vrouwen binnen de verzorgingstehuizen (zie tabel 1) is ongeveer driekwart van de 

totale populatie. De percentages lopen uiteen van 73.7% tot 68.5%. In zowel de experimente-

le groep van de grotere als die van de kleinere tehuizen wonen iets meer vrouwen dan in de 

controle groepen. 

 

 

Mediaan van de leeftijd 

De leeftijd die de helft van de bewoners heeft bereikt (de mediaan) loopt van 83 tot 86. De 

leeftijd in de grote tehuizen (86) ligt hoger dan die in de kleinere tehuizen.  

 

 

Verplegend en verzorgend personeel. 

Bij de beschrijving van het aantal personeelsleden worden niet de directie, het keukenper-
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soneel en het administratief personeel meegenomen. Er wordt alleen gekeken naar de 

medewerkers die zich met de directe opvang van bewoners bezighouden. Dit zijn de 

verpleegkundigen, de ziekenverzorgenden, de bejaardenverzorgenden, de bejaarden-

helpenden en de verzorgingsassistenten. Het aantal personeelsleden is uitgedrukt in full-time-

equivalenten (f.t.e.'en). 

De personeelsverdeling van de experimentele groepen komt goed overeen met die van de 

controle groepen.  

Dit geldt ook voor de beschikbare personeelscapaciteit per verzorgingsplaats. In de grote 

verzorgingstehuizen is dit 1 op 4 en in de kleine verzorgingstehuizen is dit 1 op 5.  

In de vergelijking tussen de grote en de kleine verzorgingstehuizen valt op dat de eerste 

verzorgingstehuizen meer personeelscapaciteit per verzorgingsplaats hebben. 

 

Ook bij een onderscheid naar enerzijds de verpleegkundigen en ziekenverzorgenden en 

anderzijds de algemene bejaardenverzorgenden, zijn er eveneens goede overeenkomsten 

tussen experimentele groepen en controle groepen. 

 

 

Bouwjaar 

Het oudste verzorgingstehuis dateert uit 1932 en het nieuwste tehuis is in 1973 gebouwd. In 

deze vergelijking komen de bouwjaren van de gekoppelde groepen goed overeen behalve een 

tehuis (gebouwd in 1932) van de experimentele groep van de kleine tehuizen dat ouder is dan 

alle andere kleine tehuizen. Overigens blijken de grotere tehuizen van recenter datum te zijn 

dan de kleine tehuizen. 

 

 

Concluderend kan worden gesteld dat de kenmerken van de experimentele groepen goed 

overeenkomen met die van de controle groepen. Alleen bij de sexeverdeling blijkt dat er in 

de verzorgingstehuizen van de experimentele groepen iets meer vrouwen wonen dan in de 

verzorgingstehuizen van de controle groepen. 
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4.3.3 De deelnemers aan de verschillende onderdelen van het onderzoek 

Het volgende overzicht laat zoveel mogelijk in chronologische volgorde zien hoeveel en 

welke deelnemers er waren aan de verschillende onderdelen van het onderzoek. 

 

Schema 3. De deelnemers aan de verschillende metingen. 
 

Meting      Soort deelnemer       Aantal 

____________________________________________________________________ 
Vooraf 
Nulmeting     Directie, leidinggevende en 

        bewonerscommissie VZH#     33 

ADL en BPS     Bewoners van 7 VZH experimentele groep 568 

 

Vragenlijsten cursus 1
e
 keer  Leidinggevende en uitvoerende VZH  114 

 
Eerste fase 
 

Vragenlijsten cursus 2
e
 keer  Idem           89 

 

Eindmeting controle groep  Directie, leidinggevende en 

        bewonerscommissie VZH      12 
Tweede fase 
Verslag inventarisatie   Koppel 'Nieuw Toutenburg' 

 en verslag projectfase   en projectgroep VZH         6 

Verslag bewonersbespreking Koppel 'Nieuw Toutenburg' in 6 VZH    99 

Evaluatie bewonersbespreking Deelnemers bewonersbesprekingen 6 VZH 669* 

BPS       Bewoners met zorgplan       64 

Vragenlijsten cursus 3
e
 keer  Leidinggevende en uitvoerende VZH   90 

 
Drie maanden na afloop 
Eindmeting experi-    Directie, leidinggevende en 

 mentele groep    bewonerscommissie VZH      21 

BPS       Bewoners met zorgplan       64 

____________________________________________________________________ 

 

# VZH=verzorgingstehuis 

* Dit getal is het totaal aantal keer, dat werd deelgenomen aan de bewonersbesprekingen.  

 

Vooraf 

Aan de nulmeting hebben van alle elf verzorgingstehuizen de directie, het hoofd van de 

verzorging en de bewonerscommissie meegedaan. Voor deze drie geledingen van deze 

tehuizen waren er in het totaal 33 deelnemers. 
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Op grond van de voor bewoners ingevulde Persoonlijke Meerzorg formulieren en Beoorde-

lingsschalen voor Psychische en Sociale Problematiek (BPS) zijn over 568 bewoners van de 

verzorgingstehuizen van de experimentele groep observatiegegevens verzameld over 

respectievelijk benodigde hulp bij ADL en de inschatting van psychische en sociale 

problematiek.  

 

Aan het invullen van de vragenlijsten, die voor een deel bestonden uit kennisvragen met 

betrekking tot psychogeriatrische problematiek en voor een ander deel uit vragen over 

opvattingen over zorg, hebben personeelsleden van alle elf verzorgingstehuizen deelgeno-

men. Tijdens de 1
e
 meting, voor de cursus begon hebben 114 deelnemers de vragenlijsten 

ingevuld. 

 

Eerste fase 

Tijdens de 2
e
 meting na afloop van de cursus hebben 89 deelnemers de vragenlijst ingevuld. 

Aan deze 2
e
 meting rondom de cursussen hebben niet alle personeelsleden meegedaan. Voor 

een deel werd deze non-response veroorzaakt door tijdelijke omstandigheden zoals ziekte of 

vakantie, voor een ander deel omdat de betreffende personeelsleden niet meer in het verzor-

gingstehuis werkzaam waren. Door deze oorzaken is er bij deze tweede meting een 'uitval' 

van 22% (25 van de 114). 

 

Aan de eindmeting van de vier verzorgingstehuizen van de controle groep, die na afloop van 

de cursussen werd gehouden hebben weer dezelfde geledingen meegedaan als aan de 

nulmeting. Er was hierbij geen uitval, maar soms wel een andere samenstelling van de 

bewonerscommissies. 

 

Tweede fase 

Het evaluatie-onderzoek met betrekking tot de tweede fase, vervolgbegeleiding is uitgevoerd 

in de zeven verzorgingstehuizen van de experimentele groep. In een van deze tehuizen was 

de interventie van 'Nieuw Toutenburg' al gestart voordat de opzet van het evaluatie-

onderzoek klaar was. Dit verzorgingstehuis heeft in beperkte mate deelgenomen aan het 

evaluatie-onderzoek; er zijn gedurende de projectfase (in de vorm van het verslag en 

evaluatie van de bewonersbespreking) geen gegevens verzameld, maar aan de andere 

metingen heeft dit verzorgingstehuis wel deelgenomen. 

 

Aan de 3
e
 meting, die bestond uit het opnieuw invullen van de kennisvragenlijst en de 

vragenlijst over opvattingen over zorg, hebben 90 personeelsleden van de verzorgingstehui-

zen deelgenomen. Een deel van deze groep (30) had de vragenlijsten niet bij de 1
e
 of 2

e
 

meting ingevuld, terwijl deze personeelsleden wel deelgenomen hadden aan de cursus. De 

gegevens van deze groep zullen worden gebruikt om na te gaan of het meermalen invullen 

effect heeft op de resultaten. 

Indien dit het geval is zou er sprake kunnen zijn van een onderzoekseffect, waarbij men niet 

alleen door de interventie verbetert in prestatie, maar ook door het beantwoorden van 

dezelfde vragen.  
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Bij de derde meting is een 'uitval' van 33% (29 van de 89). Er is geen reden om te veronder-

stellen dat met betrekking tot kennis over psychogeriatrie en opvattingen over zorg, de groep 

die aan de laatste metingen niet heeft deelgenomen afwijkend is van de groep die wel heeft 

deelgenomen. In het totaal hebben 144 personeelsleden deelgenomen aan de metingen (114 

de eerste keer en bij de derde keer zijn daar nog 30 deelnemers aan toegevoegd). In sommige 

analyses zullen de gegevens van alle 144 deelnemers worden gebruikt en in andere analyses 

alleen de gegevens van respondenten die aan meer dan één meting hebben deelgenomen. De 

analyses met betrekking tot veranderingen van de kennis en de opvattingen (die in hoofdstuk 

6 worden beschreven) zijn uitgevoerd over de deelnemers die meermalen een vragenlijst 

hebben ingevuld. Daarbij is per respondent een koppeling gemaakt tussen de verschillende 

metingen. Op die manier zijn er per respondent van de gegevens van de ene meting met de 

gegevens van de volgende meting paarsgewijze vergelijkingen gemaakt. 

 
De verslagen van de inventarisatie bij directies en verslagen van de projectfase (totaal 6) zijn 

gemaakt door de koppels (psycholoog en verpleegkundige) van 'Nieuw Toutenburg'. 

Vervolgens zijn er voor alle bewonersbesprekingen door de koppels vragenlijsten ingevuld 

(totaal 99)  en na de bewonersbesprekingen hebben de deelnemers evaluatieformulieren 

ingevuld (totaal 669). 

Tijdens één van de 99 bewonersbesprekingen is verzuimd om de evaluatieformulieren uit te 

reiken en de evaluatiegegevens van de personeelsleden van deze bewonersbespreking 

ontbreken. 

 

Drie maanden na afloop 

Aan de eindmeting hebben weer dezelfde geledingen van de elf verzorgingstehuizen 

deelgenomen als aan de nulmeting. Er was daarbij een response-percentage van 100%. Bij de 

directies hebben in de onderzoeksperiode twee wisselingen plaatsgevonden, zodat van de 

zeven respondenten bij de eindmeting er twee door andere personen werden ingevuld. De 

hoofden verzorging waren dezelfde personen als tijdens de nulmeting en de bewonerscom-

missies waren in sommige gevallen enigszins van samenstelling veranderd.  

 

 

4.4 Samenvatting. 
In dit hoofdstuk zijn de verschillende onderdelen van het evaluatieonderzoek uitgewerkt. 

Allereerst is begonnen met de beschrijving van de hypotheses en de onderzoeksmethoden. De 

verzorgingstehuizen die deelnamen aan dit substitutieproject zijn ondergebracht in een 

experimentele groep en een controle groep. De verzorgingstehuizen van de eerste groep 

hadden bij de afronding van het evaluatie-onderzoek deelgenomen aan de cursussen en de 

vervolgbegeleiding en de verzorgingstehuizen van de controle groep alleen aan de cursussen. 

 

De regio Noordoost Friesland, waar de elf verzorgingstehuizen zich bevinden, die deelnamen 

aan het substitutieproject van 'Nieuw Toutenburg' heeft intramurale voorzieningen voor 

ouderen die redelijk overeen komen met de landelijke planningsnormen. 

De regio is een plattelandsgebied met vele kleine woonkernen. 
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Een aantal kenmerken van de verzorgingstehuizen uit de experimentele groep zoals het aantal 

verzorgingsplaatsen, sexeverdeling, de mediaan van de leeftijd, het aanwezige personeel en 

het bouwjaar zijn vergeleken met die van de controle groep. Op die manier heeft er een 

matching plaatsgevonden tussen de grote en de kleine verzorgingstehuizen van de 

onderzoeksgroep en bleken experimentele groepen en controle groepen goed met elkaar 

overeen te komen. Er heeft wat deze onderwerpen betreft geen selectie plaatsgevonden bij de 

verzorgingstehuizen van de experimentele groep. De resultaten van dit project zullen dan ook 

gegeneraliseerd kunnen worden naar vergelijkbare verzorgingstehuizen. 

 

Alle elf verzorgingstehuizen, die deelnamen aan het substitutieproject hebben ook deelgeno-

men aan het evaluatie-onderzoek en er was een goede response bij de diverse metingen. 

Alleen bij de follow-up metingen rondom de cursussen was er sprake van uitval van respon-

denten. 
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5DE SITUATIE IN DE VERZORGINGSTEHUIZEN VOOR  

  HET SUBSTITUTIEPROJECT 
 

De meting van de uitgangssituatie van de verzorgingstehuizen (de nulmeting) is gehouden 

voorafgaand aan het substitutieproject. Deze meting bestond uit semi-gestructureerde 

interviews met directies, hoofden verzorging en bewonerscommissies uit de elf verzor-

gingstehuizen, die aan het substitutieproject deelnamen (in het totaal 33 respon-

dent(groep)en).  

In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gemaakt van de elf verzorgingstehuizen op het 

moment dat het substitutieproject nog niet was begonnen. In hoofdstuk 8, waarin de 

resultaten na afloop van het project worden beschreven zullen vergelijkingen worden 

gemaakt met gegevens uit deze nulmeting. 

 

Er wordt begonnen met de beschrijving van de psychogeriatrische problematiek in de 

verzorgingstehuizen die deelnamen aan substitutieproject (5.1). In deze paragraaf wordt ook 

gebruik gemaakt van de gegevens over de ADL en over de psychische en sociale problema-

tiek van bewoners, verzameld met de in het vorige hoofdstuk beschreven gestandaardiseerde 

meetinstrumenten. Vervolgens worden beschreven hoe de verzorging van de bewoners is 

georganiseerd (5.2), de specifieke voorzieningen die er zijn voor bewoners met psychogeri-

atrische problematiek (5.3) en de evaluatie van deze zorg en de opvangmogelijkheden voor 

de bewoners met psychogeriatrische problematiek door de respondenten (5.4). Aan het einde 

van deze paragraaf wordt ingegaan op de gesignaleerde hiaten in de opvang van deze 

bewonersgroep. In paragraaf 5.5 wordt beschreven hoe men de problemen denkt op te lossen 

met behulp van het verpleeghuis. Op grond van deze gegevens zullen in paragraaf 5.6 enkele 

conclusies worden getrokken. 

 

 

5.1  Psychogeriatrische problematiek in de elf verzorgingstehuizen 

In deze paragraaf worden eerst de definities van de psychogeriatrische problematiek, gegeven 

door de directies en hoofden verzorging, geanalyseerd om na te gaan wat voor hen het 

uitgangspunt voor een project ten aanzien van dit onderwerp vormde. In het volgende 

onderdelen van deze paragraaf wordt de door deze respondenten beschreven schatting van de 

problematiek uitgedrukt in percentages van bewoners beschreven. Daarna volgt een schatting 

van de problematiek met op grond van de gegevens van gestandaardiseerde 

meetinstrumenten. 

 

 

 

5.1.1  Gehanteerde definities voor psychogeriatrische problematiek  
Op de vraag wat men verstaat onder psychogeriatrische problematiek werden antwoorden 

gegeven die in sommige gevallen heel algemeen  en in andere gevallen meer specifiek waren 

bijvoorbeeld: 

"Problemen waardoor de afhankelijkheid toeneemt",  

"Problemen waardoor de draagkracht en de draaglast niet meer in overeenstemming zijn", 

"Problemen waardoor de medebewoners worden lastig gevallen in hun woon- en leefklimaat" 
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en "Problemen waardoor men niet meer in staat is zelfstandig te functioneren". 

Deze omschrijvingen zijn algemeen en niet uitsluitend van toepassing op de psychogeriatri-

sche problematiek. Wel geven de omschrijvingen aan wat de verschijningsvormen van deze 

problematiek zijn en waarmee men in de tehuizen wordt geconfronteerd. 

In de meeste interviews zijn definities gegeven op het niveau van symptomen en/of gedrags-

problemen. Met name de symptomen 'geheugen- en oriëntatiestoornissen' worden als 

belangrijk onderdeel van de psychogeriatrische problematiek aangegeven. Daarnaast worden 

ook de symptomen hallucinaties en verwardheid genoemd. 

De gedragsproblemen, die worden aangegeven zijn : bij medebewoners binnenlopen, 

nachtelijke onrust, terugtrekken op eigen kamer, dwaalgedrag en eenzaamheid. 

Slechts een enkele keer wordt bij de gevraagde definitie een psychiatrisch ziektebeeld 

genoemd en het gaat dan met name om dementie. 

 

De gegeven definities lagen voor het grootste deel op het niveau van symptomen en gedrags-

problemen. De geïnterviewden hebben met name omschrijvingen gegeven zoals men dat in 

de praktijk tegenkomt. Het blijkt dat de geïnterviewden wel een idee hebben van psychoge-

riatrische problematiek en weten welke verschijnselen kunnen voorkomen. Maar een 

duidelijke definitie van psychogeriatrie lijkt te ontbreken bij de geïnterviewden en het komt 

niet overeen met de door ons gehanteerde definitie in paragraaf 2.3, waarbij als uitgangspun-

ten zijn genomen de ziektebeelden depressie en dementie. 

 

 

5.1.2  Geschat percentage bewoners met psychogeriatrische problematiek 

Allereerst wordt de schatting van de bewoners met psychogeriatrische problematiek, die 

gemaakt is door de directies en hoofden verzorging beschreven. Vervolgens wordt de 

schatting van de problematiek beschreven op grond van de metingen met gestructureerde 

vragenlijsten. 

 

De schatting van het aantal bewoners met psychogeriatrische problematiek door de directies 

en hoofden verzorging, loopt uiteen van 10% tot 40% van de bewoners. 

Het gemiddelde van de geschatte percentages voor de elf verzorgingstehuizen is 24%. De 

criteria die gehanteerd worden bij de bepaling van de psychogeriatrische problematiek zijn 

zeer verschillend. Iedere respondent heeft zijn eigen criteria aan de hand waarvan tot een 

bepaling van de psychogeriatrische problematiek wordt gekomen. Enkele gehanteerde criteria 

zijn: 

"Storend voor de medebewoners", "Niet langer in de groepsverzorging hanteerbaar", 

"Problemen veroorzakend", "Bepaalde symptomen of bepaald gedrag". 

Terwijl er geen eenduidigheid met betrekking tot de gehanteerde criteria is, is men het er wel 

over eens dat het percentage bewoners met psychogeriatrische problemen de laatste jaren 

groter wordt.  

 

 

Met behulp van twee verschillende gestructureerde vragenlijsten is in de 7 verzorgingstehui-
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zen van de experimentele groep nagegaan, welke problematiek wordt gesignaleerd. De ene 

vragenlijst betreft een inschatting van de lichamelijke problematiek, gericht op problemen bij 

ADL. De tweede vragenlijst betreft een inschatting van de psychische en sociale problema-

tiek. 

 

Voor alle bewoners van de 7 verzorgingstehuizen is een Persoonlijk Meerzorg formulier 

(ontwikkeld door Twijnstra en Gudde) ingevuld. De vragen van het formulier die betrekking 

hebben op benodigde hulp bij  ADL zijn voor dit onderzoek geselecteerd. Het gaat om hulp 

bij de verrichtingen: baden en/of wassen, aan- en/of uitkleden, lopen, zitten en/of staan, eten 

en toiletgang. Op de eerste twee onderdelen kan een keuze worden gemaakt uit vier antwoor-

den (van geen tot volledige hulp) en op de laatste drie onderdelen een keuze uit drie antwoor-

den (van geen hulp of toezicht nodig tot volledige hulp of toezicht). Bij optelling van de 

scores kan er een schaal worden gemaakt die een goede betrouwbaarheid blijkt te hebben. De 

schaal meet de hulpbehoefte met betrekking tot de ADL. 

De optelling van de scores wordt gedeeld door 5 en op die manier is de minimum score 1,  dit 

houdt in dat men geen hulp nodig heeft bij ADL, en de maximum score is 3.4, hetgeen 

betekent dat er volledige hulp nodig is. 

 

In tabel 2 wordt met betrekking tot de scores op deze ADL-schaal een vergelijking gemaakt 

tussen de grote en de kleine verzorgingstehuizen, die deelnamen aan het substitutieproject. 

 

Tabel 2.Frequentieverdeling ADL-score + gemiddelde ADL-score voor de bewoners 

(N=568) van de grote en kleine verzorgingstehuizen uit de experimentele 

groep. 
 

Score   Groot VZH (in %)  Klein VZH (in %) Totaal (in %) 

_________________________________________________________________________ 

1     16      15    16 

1.2 - 2    48      57    51 

2.2 - 3.2    31      26    29 

3.4       5       2     4 

 

gemiddelde   1.9      1.8    1.9 

st. dev.     .9       .8     .9 

_________________________________________________________________________ 

n (=100%)   349      160    509 

 

De grote en de kleine verzorgingstehuizen hebben een vergelijkbaar patroon wat betreft de 

hulpbehoefte bij ADL. In de hogere categorieën (scores boven de 2.2) zijn in de grote 

verzorgingstehuizen procentueel iets meer ouderen dan in de kleine verzorgingstehuizen. In 

alle tehuizen is er voor het grootste gedeelte van de bewoners wel enige vorm van hulp nodig 

bij de ADL. 
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De dimensie cognitie van de BPS geeft een indruk van het functioneren van het geheugen 

van het inprentingsvermogen en van het oriëntatievermogen. 

De minimumscore op deze schaal is 0 (geen problemen) en de maximum score bedraagt 44 

(ernstige cognitieve stoornissen). Bij een score die hoger ligt dan 10 is er een aanleiding voor 

verder onderzoek bij de patiënt, terwijl een score die boven de 20 een indicatie is voor de 

aanwezigheid van ernstige cognitieve stoornissen. 

In tabel 3 zijn de scores op de dimensie cognitie uitgewerkt. 

 

Tabel 3.Frequentieverdeling van gemiddelden op de dimensie cognitie voor bewoner 

van grote en kleine verzorgingstehuizen (N=568). 

 

Score  Groot VZH (in %) Klein VZH (in %)  Totaal (in %) 

_________________________________________________________________________ 

 0 - 10    78     61     73 

11 - 20    11     14     12 

21 - 44    11     25     15 

 

gemiddelde    6.9    11.4**     8.2 

st. dev.     9.8    12.1    10.7 

_________________________________________________________________________ 

n (=100%)   397     162     559 

_________________________________________________________________________ 

** Significant hoger dan de grote verzorgingstehuizen t = 4.16  p < .05 
4
 

 

In de grote verzorgingstehuizen is een hoger percentage bewoners met een lage score dan in 

de kleine verzorgingstehuizen. 

In de hoogste categorie (21 - 44) is dan ook een lager percentage (11%) waarbij er waar-

schijnlijk sprake is van ernstige cognitieve problemen dan in de kleine tehuizen (25%). 

Het gemiddelde van de grote verzorgingstehuizen ligt voor deze dimensie ook significant 

lager dan voor de kleine verzorgingstehuizen. 

 

De dimensie 'stemming' geeft aan in hoeverre er sprake is van ontevredenheid of van geïrri-

teerd, klagerig, mopperig of achterdochtig zijn. Een hoge score op de dimensie 'stemming' 

geeft aanleiding om te denken dat er sprake is van 'stemmingsstoornissen'. Deze term wordt 

in de psychiatrie met name gebruikt voor (manisch-) depressieve stoornissen. Daar de term 

'stemming' verwarring kan wekken, wordt in het vervolg de term 'psycho-sociaal 

                                                 

     
4
 De t-test is een statistische toets die nagaat of de gemiddelden van twee groepen 

significant van elkaar verschillen. In de toets wordt rekening gehouden met de spreiding van 

de individuele scores (de standaardafwijking). De t-waarde drukt het gewogen verschil tussen 

de gemiddelden uit en de p-waarde geeft aan hoe groot de waarschijnlijkheid is dat het 

verschil statistisch significant is. 
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functioneren' gebruikt. 

Ook bij deze dimensie wordt er in de grote verzorgingstehuizen procentueel minder 

problematiek geconstateerd dan in de kleine verzorgingstehuizen (12% tegenover 24%, en dit 

verschil is significant).  

De dimensie sociaal contact, geeft aan in hoeverre iemand deelneemt aan het sociale leven of 

dat er sprake is van eenzaamheid.  

Wederom zijn de problemen die worden aangegeven in de grote verzorgingstehuizen 

significant minder dan in de kleine verzorgingstehuizen (11 % tegenover 26%).  

Deze laatste twee dimensies zijn met name gericht op de interactie tussen de bewoner en het 

verzorgingstehuis. Het zijn dimensies die op een ander terrein liggen dan het terrein van 

psychogeriatrische problematiek. 

 

In paragraaf 2.3 is aangegeven dat 'depressie' een belangrijk onderdeel vormt van de 

definiëring van psychogeriatrische problematiek. In de BPS is hiervoor niet  speciaal een 

dimensie geconstrueerd. Er is wel een item dat een indicatie kan geven voor de aanwezigheid 

van depressieve verschijnselen en dat niet gebruikt is in de hiervoor genoemde dimensies. Dit 

item is omschreven als: 'Is neerslachtig of gedeprimeerd'. 

In tabel 4 zijn de grote en de kleine verzorgingstehuizen vergeleken met betrekking tot de 

gesignaleerde neerslachtigheid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de samengevoegde 

categorieën nooit en soms (of zelden) enerzijds en de categorieën vaak en zeer vaak ander-

zijds.  

 

Tabel 4.Frequentieverdeling van gemiddelden op het item neerslachtigheid voor 

bewoners van grote en kleine verzorgingstehuizen (N=568). 

 

Score   Groot VZH (in %)  Klein VZH (in %) Totaal (in %) 

_________________________________________________________________________ 

Nooit/soms   84      74     81 

Vaak/zeer vaak  16      26     19 

 

gemiddelde    1.1       1.6**      1.3 

st. dev.     1.3       1.3      1.5 

_________________________________________________________________________ 

n (=100%)     406         162    568 

_________________________________________________________________________ 

** Significant verschil met groot VZH t= -3.94  p < .05. 

 

In de grote verzorgingstehuizen is minder neerslachtigheid bij de bewoners gesignaleerd dan 

in de kleine verzorgingstehuizen (16% tegenover 26%). Dit item levert een significant 

verschil op tussen de twee typen verzorgingstehuizen. 

Hoewel deze schatting van het vóórkomen van depressies gebaseerd is op één item en er niet 

gecontroleerd kan worden op de betrouwbaarheid van deze schatting lijken de percentages 

reëel. In een onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van een schaal om depressies te 
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meten schatte men dat 19% van de bewoners van verzorgingstehuizen een depressie had 

(Hulstijn e.a., 1992). Dit percentage komt overeen met het percentage dat hier voor alle 

verzorgingstehuizen tezamen is aangegeven. 

 

Daar er ook sprake kan zijn van een overlap tussen stoornissen in cognitie en neerslach-

tigheid kan de aangegeven problematiek niet bij elkaar opgeteld worden. 

Er is geanalyseerd in hoeverre er sprake was van problematiek op minstens één van de 

dimensies en de resultaten zijn in tabel 5 weergegeven. 

 

Tabel 5.Percentage bewoners (N=568), dat op stoornissen in de cognitie of neerslachtig-

heid hoog scoort. 
 

Score    Groot VZH (in %) Klein VZH (in %) Totaal(in %) 

_________________________________________________________________________ 

Beide onder 

criterium     77      58     72 

Cognitie en/ of  

neerslachtigheid 

boven criterium   23      42     28 

_________________________________________________________________________ 

n (=100%)       397         162        559 

_________________________________________________________________________ 

 

De cijfers uit tabel 5 kunnen worden opgevat als een schatting van het percentage bewoners 

met psychogeriatrische problematiek. Wel moet hierbij in gedachte worden gehouden dat het 

om een globale inschatting gaat, waarbij met een beperkt meetinstrumentarium is gewerkt. In 

de grote verzorgingstehuizen komt de schatting neer op 23% en in de kleine tehuizen ligt dit 

percentage op 42%. Het percentage van alle 7 verzorgingstehuizen totaal ligt op 28%.  

 

 

5.2  Organisatie van de verzorging 

De wijze waarop de zorg in de elf verzorgingstehuizen is georganiseerd is verschillend. In 

enkele met name grotere, tehuizen zijn verschillende afdelingen gecreëerd met bijbehorende 

teams. In enkele kleinere tehuizen is niet voor een dergelijke organisatiestructuur gekozen. In 

deze tehuizen werkt ieder verzorgend en verplegend personeelslid met iedere bewoner. 

Het afstemmen van de zorg op de bewoner wordt op verschillende manieren vorm gegeven: 

 

1) De eventuele scheiding tussen huishoudelijk en verzorgend/verplegend personeel. 

In acht van de elf tehuizen is van een dergelijke scheiding sprake. Hier wordt het huishou-

delijke werk door een afzonderlijke personeelsgroep gedaan. Het verzorgend en verplegend 

personeel is in deze tehuizen, op enig licht huishoudelijk werk na, dan ook vrij van huishou-

delijke taken. In de overige drie tehuizen doet het verzorgend en verplegend personeel ook de 

huishoudelijke taken. 
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2) De toekenning van de zorg. 

In alle elf verzorgingstehuizen wordt de zorg die een bewoner krijgt in een overleg tussen een 

aantal personen bepaald. Het betreft dan een wisselende combinatie waarin verzor-

gend/verplegend personeel, het afdelingshoofd en het hoofd verzorging kunnen zitten. In vier 

tehuizen is de bewoner op enigerlei wijze betrokken bij de besluitvorming omtrent de 

bepaling van de zorg die hij dient te krijgen. 

 

3)  Rapportage 

In drie verzorgingstehuizen wordt niet schriftelijk gerapporteerd over de bewoners. In vier 

tehuizen worden alleen bijzonderheden van de bewoners in een schrift geschreven. Dit is met 

name bedoeld voor de overdracht tussen de dag- avond en nachtdiensten. 

In de andere vier tehuizen wordt naast deze overdrachtsrapportage ook gewerkt met 

persoonsgebonden rapportage. In deze tehuizen wordt een dossier gevormd van de bewoners. 

 

4) Informatie-uitwisseling tussen personeel 

Naast de rapportage zijn er nog twee andere procedures van informatie uitwisseling over 

bewoners: 

1. De overdracht, die plaatsvindt tussen de nacht-en avonddiensten. In vier tehuizen zijn 

dagelijks tijdstippen voor de overdracht gereserveerd. 

2. Het teamoverleg. In alle tehuizen vindt regelmatig overleg plaats tussen verzorgend en 

verplegend personeel. Beleidszaken vormen het belangrijkste deel van het overleg. In de 

meeste tehuizen wordt tijdens dit overleg in een min of meer gestructureerde vorm ook over 

de verzorging van bewoners gesproken. 

Vier tehuizen hebben de bespreking over de zorg van bewoners in een apart overleg. Hier is 

met name sprake van werkoverleg, waar de praktische werkzaamheden worden besproken. 

In de andere tehuizen wordt regelmatig tussen de werkzaamheden door of aan het begin van 

de dag werkoverleg gehouden. 

 

 

 

 

5) Het werken met zorgplannen. 

In alle tehuizen is de ADL problematiek en de lichamelijke problematiek in kaart gebracht en 

worden de afspraken met betrekking tot de verzorging genoteerd. Dit is ook een soort 

zorgplan, dat specifiek gericht is op lichamelijk gebied. 

Met betrekking tot de begeleiding van mensen met psychogeriatrische problematiek worden 

nauwelijks afspraken gemaakt. Bijna alle verzorgingstehuizen geven aan dat ze niet werken 

met zorgplannen op dit terrein. In één verzorgingstehuis wordt wel voor de bewoners die 

deelnemen aan de groepsverzorging met een zorgplan gewerkt. 

In een ander verzorgingstehuis wordt de persoonsgebonden rapportage regelmatig bijgehou-

den en besproken, hetgeen in de buurt van het werken met een zorgplan komt. 

In geen enkel verzorgingstehuis wordt door het gehele team van verzorgenden systematisch 
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gewerkt met een zorgplan. Wel zijn alle verzorgingstehuizen bereid tot medewerking bij het 

invoeren van zorgplannen. 

 

 

5.3  Opvangmogelijkheden voor bewoners met psychogeriatrische problematiek 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de mogelijkheden die de verzorgingstehuizen bieden 

voor de opvang van bewoners met psychogeriatrische problematiek. 

Allereerst wordt ingegaan op de groepsverzorging dat de meest specifieke opvang vormt. 

Vervolgens worden wat meer algemene mogelijkheden van het verzorgingstehuis zoals de 

activiteitenbegeleiding, het huiskamerproject en het beroep doen op externe deskundigen 

beschreven.  

 

 

5.3.1 De groepsverzorging 

In het onderstaande wordt een beschrijving gegeven van de groepsverzorging in de elf 

verzorgingstehuizen die in het onderzoek zijn opgenomen. Hierbij zal aandacht geschonken 

worden aan het al dan niet aanwezig zijn van groepsverzorging in het verzorgingstehuis, de 

grootte, de frequentie, de criteria, de begeleiding en de effecten.  

 

Aanwezigheid 

In zes van de elf verzorgingstehuizen is groepsverzorging aanwezig. Binnen twee van deze 

zes is er één afdeling groepsverzorging terwijl de overige vier verzorgingstehuizen over twee 

afdelingen groepsverzorging beschikken. 

Binnen de vijf verzorgingstehuizen waar geen groepsverzorging aanwezig is, is één directie 

van mening dat invoering van groepsverzorging in de strikte zin van het woord niet wenselijk 

is. Als motivatie voor dit standpunt wordt aangegeven dat men de bewoners met 

psychogeriatrische problematiek niet wil scheiden van geestelijk gezonde bewoners. De 

redenen hiervoor zijn om het etiketteren van de eerstgenoemde groep bewoners niet te 

bevorderen en om beide groepen bewoners met elkaar te laten integreren. 

Een andere directie kan nog niet tot een afgerond oordeel over de wenselijkheid van 

invoering van groepsverzorging komen. De overige drie directies en alle hoofden verzorging 

in de vier verzorgingstehuizen, waar geen groepsverzorging aanwezig is, zijn van mening dat 

invoering van groepsverzorging wenselijk is. Er wordt hierbij gewezen op de gunstige 

effecten die de groepsverzorging kan hebben op deelnemers, medebewoners en het reguliere 

personeel. 

 

Groepsgrootte. 

Het aantal deelnemers varieert tussen de 8 en de 16. Het gemiddelde aantal deelnemers is 12 

personen per groepsverzorging. Dit gemiddelde komt overeen met de door de Federatie 

Landelijke Samenwerking Bejaardentehuizenorganisaties (1987) geadviseerde groepsgrootte. 

In enkele verzorgingstehuizen zou men willen differentiëren en bewoners die bij elkaar 

passen bij elkaar willen zetten maar het ontbreekt hen aan mogelijkheden om meer dan een 

groep op te zetten. 
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Frequentie. 

Het aantal dagen per week dat er van de groepsverzorging gebruik gemaakt kan worden 

varieert tussen de drie en de zeven dagen, met een gemiddelde van vijf dagen per week. 

 

Criteria. 

Binnen vier van de zes verzorgingstehuizen waar groepsverzorging aanwezig is, wordt 

gesteld dat er duidelijk omschreven criteria ten aanzien van deelname aan de groeps-

verzorging worden gehanteerd. Deze criteria zijn onder andere:  

"de zwaardere problematiek en de mensen met psychogeriatrische ziektebeelden",  "als de 

verzorging problemen krijgt bij het uitoefenen van hun taak" en "de mensen die door de SGD 

(Sociaal Geriatrische Dienst) van de RIAGG daartoe worden aangewezen". 

Er wordt ook expliciet gesteld dat bewoners die gedesoriënteerd en/of apathisch zijn in 

aanmerking voor de groepsverzorging komen. 

De criteria die door de verzorgingstehuizen zijn genoemd hebben betrekking op psychogeria-

trische problematiek, op sociaal isolement of op problemen in de verzorging.  

Er werd driemaal opgemerkt dat men met de in het verzorgingstehuis gestelde criteria uit de 

voeten te kon. Door de overigen werd opgemerkt dat de criteria te strikt worden gehanteerd 

of dat bepaalde bewoners die eigenlijk naar de groepsverzorging zouden moeten, nu hiervan 

uitgesloten zijn. 

In de verzorgingstehuizen waar geen duidelijk omschreven criteria zijn, wordt onderkend dat 

deze er zouden moeten komen. 

 

In de onderzochte verzorgingstehuizen zijn geen uitsluitingscriteria naar voren gekomen. Er 

is wel opgemerkt dat, als mensen aanzienlijk verslechteren, ze niet meer in de groepsverzor-

ging op hun plaats zijn, maar bij gebrek aan andere opvangmogelijkheden, hen de deelname 

aan de groep ook niet ontzegd kan worden.  

 

De begeleiding. 

De begeleiding binnen de groepsverzorging is in handen van één of twee vaste medewerkers. 

Deze krijgen in een tweetal tehuizen ondersteuning van een stagiaire terwijl in een aantal 

tehuizen tevens enige ondersteuning van vrijwilligers aanwezig is. In één verzorgingstehuis 

hebben een aantal medebewoners en familieleden de taak van gastheer of gastvrouw binnen 

de groepsverzorging gekregen.  

In alle tehuizen wordt naar uitbreiding van de personeelsbezetting voor de groepsverzorging 

gestreefd. Tevens tracht men adequater opgeleid personeel voor de groepsverzorging aan te 

trekken. 

 

De effecten. 

Het functioneren van de groepsverzorging wordt door de zes verzorgingstehuizen, waar het 

aanwezig is, in zijn algemeenheid positief beoordeeld. Er wordt binnen de zes verzorgings-

tehuizen zowel op de deelnemers als op de medebewoners een positief effect geconstateerd.  

"De bewoners die aan de groepsverzorging deelnemen zijn wat rustiger",  
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"De mensen vinden herkenning bij elkaar" 

"Het is opmerkelijk dat mensen die in de groepsverzorging zitten meer structuur hebben, 

beter gaan eten en beter gaan slapen",  

"Mensen worden weer actiever",  

"Er ontstaan minder ergernissen bij de medebewoners" en 

"De problemen die de andere bewoners ondervinden zijn niet veranderd, maar het is voor hen 

een veilig idee dat er extra aandacht wordt besteed aan deze groep mensen", 

zijn enkele van de opmerkingen die met betrekking tot de gunstige effecten van de groepsver-

zorging op deelnemers en medebewoners, binnen de zeven verzorgingstehuizen werden 

gemaakt. Tevens wordt er op gewezen dat het reguliere personeel door de aanwezigheid van 

groepsverzorging aanzienlijk wordt ontlast. 

 

Ondanks de positieve ervaringen acht men binnen de zes verzorgingstehuizen, waar groeps-

verzorging aanwezig, is een aantal veranderingen en verbeteringen wenselijk. Zaken die in 

dit verband genoemd worden, zijn: personeelsuitbreiding, aantrekken van beter opgeleid 

personeel en uitbreiding van het aantal dagdelen groepsverzorging. Daarnaast zijn ook aan de 

orde gesteld de bijstelling dan wel ontwikkeling van de criteria, het afspreken van de taken en 

verantwoordelijkheden van de groepsverzorging en de procedures met betrekking tot 

informatie-uitwisseling tussen groepsverzorging en reguliere afdelingen. 

 

 

5.3.2 De activiteitenbegeleiding 

Onder activiteitenbegeleiding dient te worden verstaan de discipline die door het organiseren 

van diverse activiteiten de bewoners trachten te stimuleren en activeren. Het doel is het 

bieden van een zinvolle dagbesteding en structuur alsmede het in stand houden van 

aanwezige vaardigheden. De activiteiten zijn veelal zo gekozen dat zij aansluiten bij de 

belevingswereld van de bewoners.   

Binnen een aantal verzorgingstehuizen wordt de activiteitenbegeleiding ingeschakeld bij de 

opvang van bewoners met psychogeriatrische problematiek.  

Hierbij wordt opgemerkt dat de activiteitenbegeleiding een rol speelt in de opvang van de 

bewoners met lichte psychogeriatrische problematiek. 

 

 

5.3.3 Huiskamerprojecten 
In drie verzorgingstehuizen wordt aangegeven dat er een huiskamerproject is waar bewoners 

met psychogeriatrische problematiek worden opgevangen. In twee tehuizen wordt het gezien 

als een vorm van groepsverzorging met een minder vaste structuur. In een ander tehuis 

komen in het huiskamerproject bewoners bijeen die niet actief kunnen deelnemen aan de 

groepsverzorging, maar die wel begeleiding en toezicht nodig hebben. 

 

 

5.3.4 Externe deskundigen 

Het inschakelen van externe deskundigheid geschiedt in het algemeen op drie verschillende 
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manieren. Ten eerste kan de deskundigheid als het ware binnen het verzorgingstehuis worden 

gehaald. De bewoners met psychogeriatrische problemen blijven in het verzorgingstehuis 

terwijl men advies bij externe deskundigen tracht in te winnen. Hierbij kan worden gedacht 

aan het plegen van overleg met bijvoorbeeld de SGD (de Sociaal Geriatrische Dienst) van de 

RIAGG en/of de huisarts. Ten tweede kan er voor gekozen worden de bewoner waarmee 

problemen zijn naar de deskundigen te brengen om op deze wijze advies in te winnen. 

Hierbij kan worden gedacht aan het ter observatie of voor poliklinisch onderzoek aanmelden 

van bewoners bij een psychogeriatrisch verpleeghuis. Een derde manier waarop de hulp van 

externe deskundigen kan worden ingeschakeld is het overplaatsen van een bewoner naar een 

psychogeriatrisch verpleeghuis.  

 

De volgende instanties en disciplines zijn genoemd als professionele hulpverleners die 

worden geraadpleegd voor psychogeriatrische klachten: SGD van de RIAGG huisarts, maat-

schappelijk werk, polikliniek en de consultatieve functie van het verpleeghuis Nieuw Touten-

burg. 

Binnen alle elf verzorgingstehuizen is te kennen gegeven dat men regelmatig de SGD 

raadpleegt, bij problemen met bewoners met psychogeriatrische problematiek. De huisarts 

wordt binnen tien verzorgingstehuizen regelmatig geconsulteerd. In het elfde verzorgingste-

huis doet men in plaats van op de huisarts een beroep op een verpleeghuisarts. 

De polikliniek van het verpleeghuis Nieuw Toutenburg en het maatschappelijk werk worden 

beide door één verzorgingstehuis genoemd.  

De consultatieve functie van het verpleeghuis Nieuw Toutenburg wordt binnen drie verzor-

gingstehuizen door de directies genoemd als mogelijkheid. 

De hulp die van de genoemde instanties wordt verwacht, betreft het 'screenen' van bewoners, 

advisering met betrekking tot de medicatie, advisering met betrekking tot gedragsproblemen, 

psychologische ondersteuning, hulp bij het aanpassen van de organisatie en overplaatsing van 

bewoners. Er is een grote behoefte aan goede adviezen. In zeven verzorgingstehuizen wordt 

hier met nadruk op gewezen. 

De geboden hulp van de verschillende instanties is echter niet in overeenstemming met de 

verwachte hulp. Negen van de elf verzorgingstehuizen beoordelen de geboden hulp matig tot 

slecht. Hierbij springt het oordeel over de door de huisarts geboden hulp er in negatieve zin 

uit. Binnen geen enkel tehuis is men tevreden over de door de huisarts geboden hulp. 

"Huisartsen kunnen meestal géén hulp bieden op het gebied van psychogeriatrie, daar zij 

veelal niet deskundig zijn." Tevens wordt met betrekking tot de huisarts op het gebrek aan 

tijd gewezen als oorzaak voor de matige tot slechte kwaliteit van de geboden hulp.  

 

 

5.4   Evaluatie van de mogelijkheden van de verzorgingstehuizen  
De hiervoor aangegeven mogelijkheden zijn in de interviews door alle respondenten geëvalu-

eerd. In deze paragraaf zal worden uitgewerkt hoe men de geschiktheid van het 

verzorgingstehuis als instelling voor bewoners met psychogeriatrische problematiek 

beoordeelt. Vervolgens wordt beschreven hoe men zelf tracht de opvangmogelijkheden te 

verruimen en in hoeverre men daarin slaagt. In deze paragraaf wordt ook beschreven wat de 
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invloed van de aanwezigheid van deze bewonersgroep op  de 'geestelijk gezonde' bewoners is 

en in hoeverre men vindt dat de twee bewonersgroepen in één verzorgingstehuis kunnen 

wonen. Als laatste onderdeel wordt beschreven waar de tekorten in de opvang ervaren 

worden. 

 

 

 

5.4.1Geschiktheid van het verzorgingstehuis voor bewoners met  

  psychogeriatrische problematiek 
Ten aanzien van de vraag of het verzorgingstehuis ook geschikt is voor bewoners met 

psychogeriatrische problemen gaven 13 respondenten tijdens de nulmeting een positief, 12 

een negatief en 8 een gemengd positief en negatief antwoord. 

 

De toelichtingen op het positieve antwoord waren: 

"Het is in het verzorgingstehuis prettiger wonen dan in het verpleeghuis",  

"Een overplaatsing naar een verpleeghuis betekent dat de gezondheid van de bewoner verder 

achteruit gaat",  

"Het overheidsbeleid is er op gericht om mensen met psychogeriatrische problemen naast de 

geestelijke gezonde bewoners in het verzorgingstehuis te laten wonen",  

"Een scheiding tussen partners dient te allen tijde voorkomen te worden". 

"De bewoners kunnen nergens anders terecht" 

 

De toelichtingen op het negatieve antwoord waren: 

"Het verzorgingstehuis is bedoeld als woonvorm met toegevoegde zorg",  

"De woonfunctie moet voorop blijven staan",  

"Het verzorgingstehuis is voor de opvang van dergelijke bewoners onvoldoende toegerust 

qua accommodatie, deskundigheid en hoeveelheid personeel". 

 

Bij de gemengde positieve en negatieve antwoorden werden de voorwaarden genoemd: 

"Mits de problematiek niet te zwaar wordt",  

"Zolang de privacy en de rust van de medebewoners gewaarborgd is",  

"Zolang het woonaspect van het verzorgingstehuis maar voorop blijft staan",  

"Mits de middelen voor een adequate opvang geleverd worden",  

"Mits het verzorgingstehuis qua accommodatie kan worden aangepast",  

"Mits het personeel voldoende door de SGD wordt ondersteund"  

"Er moet wel wat geleerd worden om deze mensen beter te begeleiden". 

 

Uit deze antwoorden komt het beeld naar voren dat het een goede zaak is dat bewoners toch 

in het verzorgingstehuis kunnen blijven wonen, als zij psychogeriatrische problemen krijgen. 

De privacy en de woonfunctie dienen echter niet overschaduwd te worden door de zorgfunc-

tie. De respondenten geven aan dat men ondersteuning en uitbreiding van het personeel wil 

om de zorgfunctie goed te kunnen uit oefenen. 
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5.4.2Evaluatie van de zorg 

De directies en hoofden verzorging binnen de elf verzorgingstehuizen zijn van mening dat de 

aanwezigheid van bewoners met psychogeriatrische problemen ingrijpende gevolgen heeft 

voor de geboden zorg. Men spreekt in dit verband van een intensivering en verzwaring van 

de zorg. 

In de interviews is aan de hand van een aantal thema's besproken hoe de verzorgingstehuizen 

trachten in te spelen op de bewoners met psychogeriatrische problematiek. De verschillende 

thema's worden hieronder uitgewerkt. 

 

Deskundigheidsbevordering. 

Door de verzorgingstehuizen worden twee manieren genoemd waarop getracht wordt de 

deskundigheid te vergroten. Deze manieren zijn: 

- het 'feedback' geven op elkaars aanpak 

- volgen van cursussen 

Binnen zes van de elf verzorgingstehuizen wordt op laatstgenoemde manier aan deskun-

digheidsbevordering gedaan. In één verzorgingstehuis tracht men zoveel mogelijk 'feedback' 

op elkaars aanpak te geven. 

Klinische lessen werden binnen één verzorgingstehuis verzorgd. Hier is men echter vanwege 

organisatorische problemen mee gestopt. 

 

 

Uitbreiding zorgaanbod. 

Bij de uitbreiding van het zorgaanbod kan worden gedacht aan het creëren dan wel intensive-

ren van een aantal voorzieningen. Een drietal voorzieningen is binnen de elf 

verzorgingstehuizen met name genoemd. Deze zijn achtereenvolgens de groepsverzorging, 

de activiteitenbegeleiding, en het huiskamerproject. 

 

Aanpassing van het bestaande zorgaanbod. 

Een aantal aspecten van het bestaande zorgaanbod aan bewoners met psychogeriatrische 

problemen worden van extra belang geacht. De eerste vier in het onderstaande genoemde 

aspecten houden verband met de interne communicatie: 

- het maken van duidelijke afspraken 

- het frequent en eenduidig rapporteren zowel mondeling als schriftelijk 

- het opstellen van richtlijnen met betrekking tot het omgaan met de diverse individuele 

  bewoners 

- het veelvuldig plegen van onderling overleg 

 

Een volgend aspect dat van belang wordt geacht is het toewijzen van een vaste verzorger per 

bewoner met psychogeriatrische problemen. Hierop werd door één verzorgingstehuis 

gewezen. 

Ook was in één tehuis het idee om in plaats van ieder afzonderlijk, gezamenlijk de maaltijd te 

nuttigen en/of het gezamenlijk koffie en thee te drinken. 
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Een drietal directies merkt op dat het personeel veelal de 'goede' dan wel 'gewone' omgang 

met de bewoners met psychogeriatrische problemen mist. Bij een geestelijk gezonde 

bewoner, die in een rolstoel zit, vraagt men bijvoorbeeld: "Zal ik u even wegrijden?" en bij 

iemand met psychogeriatrische problematiek rijdt men zomaar weg zonder eerst contact te 

leggen. 

Een hoofd verzorging binnen een verzorgingstehuis merkt op dat het verzorgend en verple-

gend personeel soms nogal ongeduldig is ten opzichte van de bewoners met psycho-

geriatrische problemen. Zij wijt dit aan een tekort aan inzicht in de problematiek.  

 

Om een betere opvang aan bewoners met psychogeriatrische problematiek te geven wordt 

gedacht aan de volgende onderwerpen: 

- meer tijd nemen bij de begeleiding en verzorging van deze bewoners, 

- meer aandacht schenken aan deze bewoners, 

- problemen op individueel niveau oplossen, 

- meer aansluiten bij de nog aanwezige mogelijkheden van deze bewoners, 

- oorzaken van bepaald gedrag trachten te achterhalen, 

- externe deskundigen inschakelen. 

 

Twee directies merken op dat het jongere en beter opgeleide personeel beter met de bewoners 

met psychogeriatrische problemen weet om te gaan dan het oudere en minder opgeleide 

personeel. Het jongere en hoger opgeleide personeel heeft volgens deze directies de interper-

soonlijke kant van hun vak beter onder de knie dan het oudere en minder opgeleide 

personeel. Zij verklaren dit door te stellen dat het jongere en beter opgeleide personeel meer 

inzicht in de problematiek heeft en meer open staat ten opzichte van de zich voordoende 

problematiek. 

 

Iets meer dan de helft van elf bewonerscommissies heeft twijfels aangaande de deskundig-

heid van het verzorgend en verplegend personeel met betrekking tot de psychogeriatrische 

problematiek. Op de vraag: 'Hoe gaat het personeel om met problemen met bewoners met 

psychogeriatrische problematiek', antwoordden vier bewonerscommissies redelijk en twee 

gaven het antwoord dat het wisselend is. De overige vijf antwoordden op bovenstaande vraag 

dat men vond dat het personeel goed omgaat met de problemen met bewoners met 

psychogeriatrische problematiek. In geen enkel verzorgingstehuis werd overigens gesteld dat 

de omgang van het personeel met de bewoners met psychogeriatrische problemen, in het 

algemeen slecht is. 

Er bestaat de indruk dat oudere personeelsleden beter met de bewoners met psychogeria-

trische problematiek weten om te gaan dan de jongere personeelsleden, daar de eersten meer 

ervaring hebben. Dit laatste lijkt in tegenspraak met een opmerking die door twee directies 

werd gemaakt; de ervaringen van de bewoners met betrekking tot dit onderwerp zijn 

kennelijk anders dan de observaties van de directies. 

Een aantal commissies stelt dat het volgen van de cursussen door het personeel zeer zinvol is. 

Tevens wordt door de commissies gesteld dat groepsverzorging een goede mogelijkheid is 
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om de bewoners met psychogeriatrische problematiek op te vangen. In de verzor-

gingstehuizen waar geen groepsverzorging aanwezig is, wordt door de commissies invoering 

van groepsverzorging gewenst geacht.  

 

 

5.4.3 De onderlinge verhoudingen tussen bewoners 
Door de directies en hoofden verzorging wordt ook gesignaleerd dat de geestelijk gezonde 

bewoners soms moeilijk de bewoners met psychogeriatrische problematiek kunnen accepte-

ren. Enerzijds ziet men dat de bewoners bang zijn en geven de bewoners aan dat men ook zo 

kan worden. Anderzijds weet men niet goed met deze bewonersgroep om te gaan. Zo doen 

bewoners weleens hun kamer op slot om geen overlast te krijgen van dwalende bewoners. 

Ook bij het koffie drinken gaat men regelmatig apart zitten. Men voelt zich boven deze 

bewoners staan. Mensen die van buiten het verzorgingstehuis nieuw komen wonen, worden 

minder geaccepteerd dan mensen die er al langer wonen en in het tehuis last gingen krijgen 

van psychogeriatrische problematiek. 

De bewoners praten onderling regelmatig over de 'minsken dy't it net mear witte' (vrij 

vertaald: de mensen die in de war zijn) en ook wel met de personeelsleden. 

Knoeien met eten kan bijvoorbeeld irritaties opleveren en men vindt dan al gauw dat zo 

iemand op de kamer moet eten of aan een andere tafel moet zitten. 

In sommige verzorgingstehuizen ontstaan twee groepen: één groep bestaat uit geestelijk 

gezonde bewoners en de andere uit bewoners met psychogeriatrische problematiek.  

In één verzorgingstehuis wilde iemand vanuit de bewonerscommissie bewerkstelligen dat 

mensen met psychogeriatrische problematiek er niet meer inkwamen. Hij heeft contact 

opgenomen met de inspectie en daar te horen gekregen dat deze mensen wel in het verzor-

gingstehuis horen.  

Er worden wel verbeteringen gesignaleerd in de afgelopen jaren, onder andere het meer hulp 

geven door de gezonde bewoners aan hulpbehoevende bewoners en er is meer gewenning aan 

deze groep bewoners. 

 

Volgens alle elf bewonerscommissies zijn de onderlinge verhoudingen tussen de bewoners in 

het algemeen als goed te beoordelen. 

In een tehuis wordt er op gewezen dat de meeste bewoners elkaar al van vroeger kennen 

waardoor men toleranter ten opzichte van elkaar zou zijn. 

Een aantal bewonerscommissies wijst wel op het feit dat de in het algemeen goede 

onderlinge verhoudingen door het groeiende aantal dementerende medebewoners onder druk 

komen te staan. 

Men constateert dat er zo nu en dan problemen ontstaan door het gedrag van de bewoners 

met psychogeriatrische problemen. Bijvoorbeeld:  

"Een buurman die om drie uur 's nachts aanbelt en alleen een onderbroek aan heeft. Deze 

man moet naar de wc, terwijl er op zijn eigen kamer een wc is." of  

"Een paar mannen drinken alle melk op die voor een hele groep bestemd is." 

Een aantal commissies krijgt over het gedrag van de bewoners met psychogeriatrische 

problematiek een enkele keer klachten van medebewoners. Deze klachten worden doorgege-
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ven aan het personeel of aan de directie. 

 

 

5.4.4 Hiaten in de opvang 

In de voorgaande paragrafen zijn de voorzieningen en de evaluatie zoals die op dit moment in 

de elf verzorgingstehuizen voorkomen, besproken. In deze paragraaf zullen de door de 

geïnterviewden geconstateerde hiaten in de opvang van bewoners met psychogeriatrische 

problematiek worden beschreven. 

 

In acht van de elf verzorgingstehuizen wordt geconstateerd dat men de psychogeriatrische 

problematiek niet 'goed' aan kan. De redenen die hiervoor worden gegeven betreffen: 

- een tekort aan vaardigheden met betrekking tot de psychogeriatrische problematiek bij het 

 personeel, 

- een tekort aan kennis van de psychogeriatrische problematiek bij het personeel, 

één van de geïnterviewden licht dit als volgt toe: "Een bewoner wordt al gauw dement 

genoemd, bijvoorbeeld als men last van hallucinaties heeft". 

- een onvoldoende gedifferentieerd zorgaanbod aan de bewoners met psychogeriatrische 

problematiek. 

- een tekort aan personeel, 

- de aard van de instelling. 

Met dit laatste aspect wordt bedoeld dat de wijze waarop een aantal zaken in de verzor-

gingstehuizen is georganiseerd, problemen oplevert in de opvang van bewoners met 

psychogeriatrische problematiek. De wijze waarop het een en ander georganiseerd is, hangt 

nauw samen met het feit dat het verzorgingstehuis oorspronkelijk als woonvoorziening met 

toegevoegde zorg was bedoeld. 

 

 

5.5Verwachtingen ten aanzien van het substitutieproject en de samenwerking met het 

verpleeghuis 

De verwachtingen zoals die binnen de verzorgingstehuizen leefden ten aanzien van het 

substitutieproject betreffen kennisuitbreiding aangaande de psychogeriatrische problematiek 

en het vergroten van de vaardigheden in het omgaan met bewoners met psychogeriatrische 

problematiek. Dit blijkt uit de volgende uitspraken van directies en hoofden verzorging:  

"Ik verwacht dat de mensen vaardigheden krijgen om met onze bewoners om te gaan en dat 

zij zich safer en gemakkelijker voelen bij deze groep bewoners en men niet op een verkeerde 

manier een beroep doet op iemands geheugen.",  

"Ik hoop dat men leert de problematiek te onderkennen en leert met deze problematiek om te 

gaan.",  

"Ik hoop meer te horen te krijgen over dementie en hoe je er mee om moet gaan." 

 

Ook waren er verwachtingen die niet uitsluitend betrekking hebben op de psychogeriatrische 

problematiek zoals: 

- leren ontplooien van initiatief,  
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- leren rapporteren, 

- leren gebruik te maken van de aanwezige mogelijkheden 

- leren begrip te kweken bij de medebewoners 

- leren ervaringen uit te wisselen 

 

De hierboven genoemde verwachtingen zijn voornamelijk van toepassing op de cursussen.  

In de cursussen spelen vooral kennis- en vaardigheidsaspecten een belangrijke rol. 

Verwachtingen die van toepassing zijn op de vervolgbegeleiding, waarin de nadruk meer op 

organisatorische aspecten ligt, zijn niet genoemd. 

Blijkbaar had men ten tijde van de nulmeting in de verzorgingstehuizen nog niet geheel zicht 

op de plannen voor de tweede fase van het project. 

 

 

De wensen in de verzorgingstehuizen met betrekking tot een permanente samenwerking met 

het verpleeghuis Nieuw Toutenburg zijn tijdens de nulmeting ook geïnventariseerd. De 

onderwerpen die het meest zijn genoemd door hoofden verzorging en directies zijn: 

- 'Screening' van bewoners door medewerkers van 'Nieuw Toutenburg' 

-Advisering door de verschillende disciplines van het verpleeghuis  

-Ondersteuning/begeleiding van het verzorgend en verplegend personeel door de verschil-

lende disciplines binnen het verpleeghuis 

-Advisering, ondersteuning en/of begeleiding bij het opzetten, organiseren en/of uitvoeren 

van groepsverzorging 

Deze wensen hebben evenals de verwachtingen ten aanzien van het substitutieproject, met 

name betrekking op de kennis- en vaardigheidsaspecten binnen de verzorgingstehuizen.  

Ten aanzien van de groepsverzorging gaat het met name om organisatorische aspecten. 

 

De samenwerking tussen de verzorgingstehuizen en het verpleeghuis Nieuw Toutenburg zou 

de bovenstaande aspecten moeten behelzen maar ook een aantal minder vaak genoemde 

zaken  zoals:  

- kortdurende uitwisseling van personeel,  

- stages in het verpleeghuis voor het verzorgend en verplegend personeel uit de  verzor-

gingstehuizen,  

- het verzorgen van klinische lessen door functionarissen van het verpleeghuis, 

- het personeel zou met een team van deskundigen een aantal knelpunten moeten kunnen 

doornemen, 

-er zouden verschillende clusters gevormd moeten worden tussen enkele verzorgingstehui-

zen, een psychogeriatrisch verpleeghuis en een somatisch verpleeghuis. 

-als het verpleeghuis een vast punt vormt binnen het verzorgingstehuis, kan het ook steun 

verlenen naar ouderen in de wijk. 

 

Ten aanzien van directe hulpverlening voor bewoners heeft men nog de volgende suggesties: 

-tijdelijke opname van verzorgingstehuisbewoners in het verpleeghuis, 

-bezoek van de psycholoog, die met de bewoner praat voordat deze wordt overgeplaatst naar 
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het verpleeghuis, en daarna ook met de familie. 

-de andere specialisten zoals een geriater, een fysiotherapeut of een ergotherapeut zouden 

voor enkele bewoners even ingeschakeld moeten kunnen worden. 

 

 

5.6 Conclusies 
De verzorgingstehuizen hebben, voorafgaand aan het substitutieproject, wel enkele 

voorzieningen en mogelijkheden voor de opvang van bewoners met psychogeriatrische 

problematiek, maar een samenhangend pakket ontbreekt.  

In de verzorgingstehuizen van de experimentele groep is nagegaan in hoeverre bewoners 

kampen met problematiek. Aan de ene kant is gekeken naar een indicatie voor beperkingen in 

het handelen en is nagegaan in hoeverre men hulp nodig heeft bij ADL en aan de andere kant 

is gekeken in hoeverre er sprake was van psychische en sociale problematiek. 

 

In zeven verzorgingstehuizen zijn met behulp de BPS gegevens verzameld over de aanwezig-

heid van problematiek. Volgens een schatting op grond van deze gegevens is er gemiddeld 

bij deze verzorgingstehuizen bij 28% van de bewoners sprake van lichte en zwaardere 

psychogeriatrische problematiek (met name dementie en depressie). 

Het blijkt dat in de grote verzorgingstehuizen minder sprake is van psychische en sociale 

problematiek dan in de kleine verzorgingstehuizen.  

 

Uit sommige reacties van de bewonerscommissies komt naar voren dat men het vaak 

moeilijk vindt om goed om te gaan met bewoners met psychogeriatrische problematiek. Het 

verdient aanbeveling om bij verruiming van de opvangmogelijkheden voor deze bewoners-

groep ook aandacht te besteden aan de 'geestelijk gezonde' medebewoners en integratie te 

bevorderen. 

 

Alle verzorgingstehuizen staan positief tegenover het substitutieproject en met name kijkt 

men uit naar de cursussen over het onderwerp psychogeriatrie. 
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6  RESULTATEN VAN DE CURSUSSEN 

 
De resultaten van het substitutieproject in de verzorgingstehuizen zullen per onderdeel 

worden besproken. In dit hoofdstuk worden de effecten van de cursussen beschreven. Hierbij 

staat de eerste hypothese 'de deskundigheidsbevordering vanuit het verpleeghuis verruimt de 

kennis op het gebied van psychogeriatrie en verbetert de professionele houding van het perso-

neel van de verzorgingstehuizen ', centraal.  

De informatie van dit hoofdstuk is gebaseerd op de analyses van drie metingen onder de 

personeelsleden van de verzorgingstehuizen die aan de cursussen deelnamen. De metingen 

bestonden uit kennisvragenlijsten en vragenlijsten met betrekking tot opvattingen over zorg 

(zie bijlagen 1 en 2). 

Daar de opvattingen over zorg ook informatie geven over de tweede hypothese 'de deskundi-

gen vanuit het verpleeghuis leveren een bijdrage aan een goede opvang van bewoners met 

psychogeriatrische problematiek in de verzorgingstehuizen', zal ook hieraan aandacht worden 

besteed in dit hoofdstuk. 

In paragraaf 6.1 wordt ingegaan op het verloop van de cursus. 

In paragraaf 6.2 wordt beschreven in hoeverre men er in geslaagd is om het kennisniveau van 

het personeel uit de verzorgingstehuizen te verhogen. In paragraaf 6.3 is uitgewerkt door 

middel van verschillende onderwerpen waaruit de verandering van de professionele houding 

van het personeel is af te leiden. 

 

 

6.1  Het verloop van de cursussen 

In het kader van het substitutieproject zijn twee cursussen (van twaalf bijeenkomsten) aan 

leidinggevenden en zeven cursussen (van zeven bijeenkomsten) aan uitvoerenden van de 

verzorgingstehuizen gegeven. In het totaal hebben ongeveer 200 personeelsleden uit de elf 

verzorgingstehuizen aan de cursussen deelgenomen. 

Vanuit de participerende observatie bij de eerste cursus aan de leidinggevenden kan het 

volgende beeld worden geschetst: 

 

Tijdens de cursus wordt uitleg gegeven over de diverse begrippen van 

de psychogeriatrie. De docenten, twee verpleegkundigen, een psycho-

loog en een arts hebben jarenlang ervaring in de psychogeriatrie en 

kunnen de theoretische begrippen goed illustreren met praktijkvoor-

beelden. De groep wordt actief betrokken bij de lessen en er is ruimte 

om over verschillende onderwerpen te discussiëren. Soms blijkt dat de 

gegeven voorbeelden van mensen met psychogeriatrische problematiek 

worden herkend, soms blijkt ook dat de situatie in de verzorgingstehui-

zen ver verwijderd is van de verpleeghuizen en dat met name de 

verpleging en verzorging een andere structuur heeft. In de volgende 

cursussen zou hiermee rekening worden gehouden. Ook wordt door een 

reactie vanuit de participerende observatie meer tijd ingeruimd voor de 

organisatorische aspecten bij het werken met zorgplannen. 

 

Op de follow-up bijeenkomst ongeveer een jaar na de cursus zijn de 
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twee cursusgroepen van de leidinggevenden samengevoegd. Het thema 

van deze bijeenkomst was wat de rol van de leidinggevende is in het 

zorgproces van de bewoners (met name met psychogeriatrische pro-

blematiek). Naar aanleiding van verschillende stellingen is over dit 

onderwerp in subgroepen van de cursisten gesproken.  

In de besprekingen kwam naar voren dat de rol van de leidinggevende, 

minder dan voorheen, het geven van instructies aan de medewerkers 

inhield. De personeelsleden nemen meer verantwoordelijkheden in het 

uitvoeren van de dagelijkse zorg. De leidinggevenden steken nu meer 

energie in de ondersteuning en stimulering van medewerkers bij het 

opstellen en het uitvoeren van de zorgplannen. Niet alle leidinggeven-

den vonden dat ze voldoende vaardigheden hadden om de verantwoor-

delijkheden goed te delegeren en de zorgprocessen in het verzorgingste-

huis te begeleiden. Enkelen geven aan zich meer te willen bekwamen in 

deze vaardigheden. 

 

6.2 Verruiming van kennis 

Voor het eerste onderdeel van de hypothese, namelijk of er verruiming van kennis 

plaatsvindt, is in dit onderzoek een vragenlijst geconstrueerd. De vragenlijst bestaat uit zowel 

multiple choice als essayvragen. Vlak voor, direct na en ongeveer een jaar na de cursus 

psychogeriatrie van 'Nieuw Toutenburg is de vragenlijst afgenomen.  

 

 

6.2.1 Betrouwbaarheidsanalyse 

Om na te gaan in hoeverre deze vragenlijst een betrouwbare schaal vormde om de kennis van 

psychogeriatrie te meten, is geanalyseerd wat de interne consistentie is van deze vragenlijst.    

Aan alle vragen is door één van de onderzoekers het cijfer 1 toegekend voor een voldoende 

antwoord en het cijfer 0 voor een onvoldoende antwoord. De antwoorden zijn beoordeeld op 

basis van het door docenten verstrekte materiaal en literatuur over psychogeriatrie. 

De betrouwbaarheidsanalyse met behulp van de methode van Cronbach's α is in eerste 

instantie uitgevoerd bij de vragenlijsten van de uitvoerenden. Nadat enkele multiple-choice 

vragen uit de vragenlijst waren verwijderd ontstond een redelijke betrouwbare (α = .70) 

vragenlijst voor de kennis van psychogeriatrie. Deze vragenlijst bestaat uit 16 items die 

betrekking hebben op verschillende onderwerpen uit de psychogeriatrie zoals dementie, 

depressie en agressie (zie bijlage 1).  

In tabel 6 zijn de resultaten van de betrouwbaarheidsanalyse per personeelsgroep en vervol-

gens per meting over alle cursisten weergegeven. 
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Tabel 6.Resultaten schaalconstructie kennisvragenlijst: aantal items, betrouwbaarheid, 

gemiddelden en standaarddeviatie (N=144). 
 

      Aantal   α   Gem.
1
(n)  S.d.  

      items 

_______________________________________________________________________ 

Uitvoerenden 

 alle metingen    16   .70   8.1 (220)  9.5 

Leidinggevenden  

  alle metingen   16   .55   8.3 ( 89)  6.7 

 

Uitvoerenden en leidinggev. 

alle metingen    16   .67   8.1 (309)  8.5 

 

Meting 1     16   .61   6.4 (114)  5.2 

Meting 2     16   .52   8.7 ( 89)  8.3 

Meting 3     16   .68   8.5 ( 90)  8.3 

_________________________________________________________________________ 

1. De schaal-waarden lopen van 0 tot 16 

 

Bij de analyse van de interne consistentie van de kennisvragenlijst bleek dat op grond van de 

220 vragenlijsten van de drie metingen van de uitvoerenden een redelijk betrouwbare schaal 

is ontstaan (α = .70).  De oorspronkelijke vragenlijst van de leidinggevenden was uitgebreider 

dan die van de uitvoerenden omdat er meer onderwerpen in de cursus voor leidinggevenden 

aan bod zijn geweest. Om de gegevens vergelijkbaar te kunnen maken zijn de items geselec-

teerd, die op de vragenlijst van de uitvoerenden een betrouwbare schaal bleken te vormen. De 

interne consistentie bij de leidinggevenden blijkt lager te liggen  dan bij de uitvoerenden (α = 

.55).  

Als de vragenlijst van de uitvoerenden wordt samengevoegd met die van de leidinggevenden 

is er een kleine verlaging van de interne consistentie (α = .67) ten opzichte van de uitvoeren-

den alleen. Ook over de verschillende metingen apart wordt een lagere interne consistentie 

gevonden (respectievelijk .61, .52 en .68). 

 

 

6.2.2 Het effect van verschillende malen invullen 

Om na te gaan of het verschillende malen invullen van de vragenlijst effect heeft op de 

prestaties (het zogenaamde onderzoekseffect) is aan een deel van de cursisten slechts 

eenmaal, tijdens de derde meting, de kennisvragenlijst voorgelegd. Het zou mogelijk zijn dat 

men bij het invullen van dezelfde vragenlijst de antwoorden op de specifieke vragen onthoudt 

en dat daardoor het de tweede en derde keer gemakkelijker wordt. In tabel 7 wordt een 

vergelijking gemaakt tussen de groep die ongeveer één jaar na de cursus voor de derde keer 

de vragenlijst heeft ingevuld en de groep die de vragenlijst één jaar na de cursus voor de 

eerste keer invult. 
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Tabel 7.Vergelijking van de groep die de vragenlijst voor de tweede of derde keer invult 

met de groep voor de eerste keer doet (N=90). 
 

       2
e
 of 3

e
 keer   1

e
 keer   t-waarde 

_________________________________________________________________________ 

gemiddelde
1
 (n)   9.12 (41)   8.83 (30)   -.40 

_________________________________________________________________________ 

1. De schaalwaarden lopen van 0 tot 16 

 

 

De groep die de vragenlijst voor de derde keer invult scoort gemiddeld iets hoger dan de 

groep die de vragenlijst voor eerste keer invult, maar dit verschil is niet significant. De 

conclusie kan worden getrokken dat het meermalen invullen van de vragenlijst geen effect 

heeft op de prestaties bij de derde meting en er geen sprake is van een onderzoekseffect. Dit 

levert een ondersteuning op voor de validiteit van het meetinstrument. Er wordt zuiver de 

toename van de kennis gemeten en niet het leereffect van het invullen van de vragenlijst. 

 

 

6.2.3 De bijdrage van de cursus aan de kennis over psychogeriatrie 

Uit de afzonderlijke scores op de schaal bleek dat sommige personeelsleden van de verzor-

gingstehuizen al een redelijk tot goede kennis hadden van de psychogeriatrie en anderen er 

nog bijna niets van wisten. 

Bij de vergelijking van de prestaties op twee metingen zijn telkens die deelnemers genomen, 

die aan beide metingen hebben meegedaan. De resultaten van de kennisvragenlijst zijn per 

deelnemer aan elkaar gekoppeld en op die manier zijn er paarsgewijze vergelijkingen ge-

maakt tussen de metingen. Met behulp van de t-test is vastgesteld of de verschillen tussen de 

gemiddelden significant zijn. 

Vergelijking van de gemiddelden op de schaal tussen de verschillende metingen leverde het 

beeld op zoals dat is geschetst in tabel 8.  

 

Tabel 8.Resultaten op de kennisvragenlijsten bij de verschillende metingen (N=114). 
        gemiddelde

1
 (n)   

   Meting 1   Meting 2  Meting 3  t-waarde 

_________________________________________________________________________ 

   7.00 (89)  9.33 (89)      8.27** 

   6.71 (56)      9.45 (56)  6.72** 

       9.43 (44)  9.63 (44)   .42 

_________________________________________________________________________ 

1. De schaalwaarden lopen van 0 tot 16 

** p < .05 
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Tussen meting 1, voorafgaand aan de cursus en meting 2 direct na de cursus is een aanzienlij-

ke verbetering (meer dan twee schaalpunten gemiddeld) waarneembaar. Dit verschil is 

significant. Ook bij de 3
e
 meting, drie maanden à anderhalf jaar na de cursus bleek men op 

ongeveer hetzelfde kennisniveau te zitten en het verschil tussen de 1
e
 en 3

e
 meting is signifi-

cant. 

Het is opmerkelijk dat er bij de 3
e
 meting ten opzichte van de 2

e
 meting geen terugval te 

constateren is. Er is zelfs een lichte vooruitgang, maar dit verschil is niet significant. 

Dat de kennis van psychogeriatrie zo lang op niveau blijft is enerzijds toe te schrijven aan de 

manier waarop de cursus is gegeven, waarmee men blijvend effect bij de personeelsleden van 

de verzorgingstehuizen heeft weten te bereiken. Anderzijds is het onderwerp 'psychogeriatrie' 

actueel gemaakt binnen de verzorgingstehuizen en wordt er ook na de cursus regelmatig over 

dit onderwerp gecommuniceerd. 

De tweede fase van het substitutieproject, namelijk de vervolgbegeleiding met onder meer de 

introductie van het zorgplan en het stimuleren van bewonersbesprekingen, heeft ook bijge-

dragen aan het in stand houden van de kennis. Dit kan worden nagegaan door de deelnemers 

uit de verzorgingstehuizen van de experimentele groep te vergelijken met die van de controle 

groep (zie tabel 9).  

 

Tabel 9.Vergelijking tussen de experimentele groep en controle groep verzorgings-

tehuizen van kennis bij de verschillende metingen (N=144). 
        gemiddelde (n)      

_________________________________________________________________________ 

     Experimentele groep  Controle groep t-waarde 

_________________________________________________________________________ 

Meting 1    7.09 (94)   6.07 (26)  -1.42 

cursus      +      +  

Meting 2     9.45 (71)   8.91 (23)  -.86 

vervolgbegeleiding    +      - 

Meting 3    9.76 (70)   8.42 (24)  -1.91* 

_________________________________________________________________________ 

* p < .10 

 

Voorafgaand aan de cursus is er in de experimentele groep een tendens tot het behalen van 

hogere scores dan in de controle groep. Ook direct na de cursus ligt de kennis op het gebied 

van psychogeriatrie bij de experimentele groep hoger dan bij de controle groep. Deze 

verschillen zijn echter niet significant. 

In de derde meting treden er wel significante verschillen op tussen de prestaties van de twee 

groepen. De vooruitgang van de prestaties in de experimentele groep is te zien bij verge-

lijking van de drie metingen. Bij iedere volgende meting stijgen de gemiddelde scores. In de 

controle groep is er bij de tweede meting een stijging ten opzichte van de eerste, maar er is 

een tendens tot een daling in van de gemiddelde scores bij de derde meting. 

De conclusie is dan ook dat bij de verzorgingstehuizen waar de vervolgbegeleiding heeft 

plaatsgevonden de kennis beter op peil blijft dan in de verzorgingstehuizen waar dit niet heeft 
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plaatsgevonden. 

 

Met behulp van de kennisvragenlijst is een vergelijking gemaakt tussen leidinggevenden en 

uitvoerenden. De meeste leidinggevenden namen deel aan een andere cursus dan de uitvoe-

renden. De cursus van de leidinggevenden was uitgebreider, maar de inhoud van de 

cursussen van de uitvoerenden is ook bij de leidinggevenden aan de orde geweest. 

In tabel 10 is de vergelijking tussen de prestaties van de personeelsgroepen van de verzor-

gingstehuizen uitgewerkt. Per meting wordt steeds een vergelijking gemaakt tussen de presta-

ties van de leidinggevenden en die van de uitvoerenden. 

 

Tabel 10.Vergelijking tussen de leidinggevenden en de uitvoerenden van kennis bij de 

verschillende metingen (N=144). 
        gemiddelde (n)      

_________________________________________________________________________ 

    Leidinggevenden   Uitvoerenden   t-waarde 

_________________________________________________________________________ 

 

Meting 1   7.61 (44)    6.40 (58)    -2.32 ** 

Meting 2    9.71 (34)    8.91 (43)    -1.52 

Meting 3  10.97 (33)    8.66 (53)    -3.80 ** 

_________________________________________________________________________ 

** p < .05 

 

 

Het blijkt dat de kennis van de leidinggevenden op het gebied van psychogeriatrie vooraf-

gaand aan de cursus bij de leidinggevenden hoger ligt dan bij de uitvoerenden. Direct na de 

cursus ligt het kennisniveau van de leidinggevenden nog steeds hoger, maar het verschil is 

niet significant. De cursus heeft de uitvoerenden gemiddeld op hetzelfde kennisniveau 

gebracht als de leidinggevenden. 

Bij de derde meting is het kennisniveau op het gebied van de psychogeriatrie voor de 

leidinggevenden opnieuw hoger dan dat van de uitvoerenden. Blijkbaar heeft de cursus en de 

vervolgbegeleiding voor de leidinggevenden meer een lange termijn effect dan voor de 

uitvoerenden.  

 

 

6.3  Veranderingen van opvattingen over zorg 

De cursus heeft niet alleen tot doel om personeelsleden van de verzorgingstehuizen kennis bij 

te brengen maar ook om de professionele houding te verbeteren. Veranderingen in de pro-

fessionele houding van verzorgenden is gemeten met een vragenlijst met opvattingen over de 

zorg.  

De veranderingen van de opvattingen van het personeel van de verzorgingstehuizen kunnen 

enerzijds zijn bewerkstelligd door de cursus, hetgeen met name zou kunnen blijken uit 

verschillen tussen de eerste en de tweede meting. Anderzijds kunnen de veranderingen zijn 
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ontstaan in de fase van de vervolgbegeleiding. Deze veranderingen van opvattingen kunnen 

met name aan het licht komen bij vergelijkingen tussen de tweede en de derde meting en bij 

de verschillen tussen de experimentele groep en controle groep. Tijdens de derde meting had 

de vervolgbegeleiding al plaatsgevonden in de verzorgingstehuizen van de experimentele 

groep. 

 

 

6.3.1 Bewoners met psychogeriatrische problematiek. 
Aan de personeelsleden van de verzorgingstehuizen is gevraagd naar een schatting van het 

aantal bewoners met psychogeriatrische problematiek. Vervolgens is gevraagd of deze 

ouderen ook een extra belasting in de zorg betekent. In tabel 11 zijn de gegevens verwerkt 

van de personeeelsleden die hebben aangegeven dat de bewoners met psychogeriatrische 

problematiek veel extra belasting geven. 

 

Tabel 11.Vergelijking tussen drie metingen van de experimentele groep en controle 

groep van het geschatte percentage psychogeriatrische problematiek en de 

percentages personeelsleden (N=144) dat de bewoners met psychogeriatri-

sche problematiek extra belastend vindt.  
       Percentage (n)      

       Meting 1  Meting 2  Meting 3  

_________________________________________________________________________ 

Experimentele groep 

Gemiddelde schatting 

P.G.-problematiek   40.5 (32)   42.7 (26)  37.5 (42) 

Veel extra belasting  55   (32)  57   (26)  65   (42) 

Controle groep 

Gemiddelde schatting 

P.G.-problematiek   27.6 (19)  29.8 (14)   20.1 (10) 

Veel extra belasting  52   (19)  44   (14)  48   (10) 

_________________________________________________________________________ 

 

In het geschatte percentage psychogeriatrische problematiek zijn geen grote verschuivingen 

te zien als we de metingen vergelijken. Er is sprake van een constant percentage bewoners 

dat psychogeriatrische problematiek heeft. 

 

In de experimentele groep is een tendens waar te nemen dat de ervaren belasting sterker 

wordt. In de eerste meting geeft 55% van personeelsleden aan dat men de bewoners met 

psychogeriatrische problematiek belastend vindt en in de derde meting 65%. 

 

In de controlegroep dalen de geschatte percentages van de aanwezigheid van psychogeri-

atrische problematiek van gemiddeld 27.6% bij de eerste meting tot gemiddeld 20.1% bij de 

derde meting. De schattingen bij deze groep zijn enigszins minder constant dan bij de 

experimentele groep. Overigens valt in de vergelijking tussen de schattingen van de twee 
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groepen op, dat de percentages van de experimentele groep hoger liggen dan die van de 

controle groep. 

Er is een tendens tot daling van de belasting van de zorg. Tijdens de eerste meting geeft 52% 

van de personeelsleden aan dat de zorg veel extra belasting geeft en tijdens de derde meting 

is dit 48%.  

 

Een verklaring van de tendensen in de ervaren belasting van de zorg kan worden gezocht in 

de extra aandacht die in de experimentele groep wordt gegeven aan de bewoners met 

psychogeriatrische problematiek. De personeelsleden stellen een zorgplan op voor deze 

bewoners en maken afspraken over de zorgverlening. Men gaat bewoners stimuleren tot 

activiteiten en ondersteunt hen daar waar men het af laat weten. Dit levert een extra belasting 

op voor het personeel. 

 

6.3.2 De omgang met bewoners met psychogeriatrische problemen 

Voor het grootste deel vindt men dat er iets aan de gedragsprobleem kan worden gedaan 

(82% over alle metingen).  

Er zijn verschillen gevonden tussen de twee groepen verzorgingstehuizen bij de analyse van 

de antwoorden op de vraag hoe men met de problematiek om kan gaan. Tabel 12 laat de 

resultaten van deze analyse zien. 

 

Tabel 12.Inschatting van de mogelijkheden om met de gedragsproblemen om te gaan 

(N=144). 
 

          Gemiddeld percentage 

      Experimentele groep   Controle groep 

      M1  M2** M3**  M1  M2  M3 

_________________________________________________________________________ 

Niet/matig   30  12  11   31  26  38 

Redelijk/goed   70  88  89   69  74  62 

_________________________________________________________________________ 

Totaal (=100%) n  130  105  120   88  66  45 

_________________________________________________________________________ 

** Significant verschil met M1 chi
2
 is resp. 2.8, 3.4 p < .01

5
 

 

Het personeel van de verzorgingstehuizen van zowel de experimentele groep als die van de 

controle groep geeft aan dat ze redelijk tot goed (± 70%) om kunnen gaan met de gedragspro-

blemen van de bewoners. In de experimentele groep is dit gevoel van competentie na de 

cursus verhoogd en dit blijft stabiel bij de derde meting. Ook in de controle groep is het 

gevoel van competentie na de cursus verhoogd (redelijk tot goed van 69% naar 74%). Bij de 

derde meting valt dit weer terug (naar 62%) en dit is onder het niveau van de eerste meting 

                                                 

     
5
 De chi

2
 is een maat die het statistisch verband tussen kwalitatieve variabelen weergeeft. 
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gekomen. 

Behalve kennis over psychogeriatrie heeft men op de cursus ook geleerd om te reageren op 

gedragsproblemen. Na de cursus die in een periode van ongeveer twee maanden werd 

gegeven voelt men zich meer competent om met gedragsproblemen om te gaan. Doordat aan 

de experimentele groep vervolgbegeleiding is gegeven is het verhoogde gevoel van 

competentie in deze groep stabiel gebleven terwijl het in de controle groep naar omlaag is 

gegaan. 

 

Hoe men omgaat met bewoners met gedragsproblemen hebben de personeelsleden 

vervolgens bij een open vraag aangegeven. Door middel van het coderen van de antwoorden 

zijn de reacties in vier verschillende categorieën ondergebracht (zie tabel 13). 

 

Tabel 13.Omgang met bewoners met gedragsproblemen (N=144)  
          Gemiddeld percentage 

       Experimentele groep    Controle groep 

       M1  M2  M3*  M1  M2* M3* 

_________________________________________________________________________ 

Activeren/stimuleren   17  25   31   37  20  20 

Praten/begeleiden    68  55   47   44  53  59 

Controleren/corrigeren    5   7    5    7   7        5 

Externe hulp     10  14   17   12  20  16 

_________________________________________________________________________ 

Totaal (=100%)    111  88  100    68  57  39 

_________________________________________________________________________ 

* Significant verschil met M1 Chi
2
 is resp.  9.7, 7.9 en 8.2   p < .05 

 

In de experimentele groep is een toename van het 'activeren en stimuleren van de bewoners' 

te constateren na de cursus (van 17% naar 25%) en dit wordt bij de derde meting nog meer 

aangegeven (31%). In de categorie 'praten met de bewoner en begeleiden' is een afname te 

zien van 68% bij de eerste meting tot 47 % bij de derde meting.  

De controle groep heeft wat deze twee categorieën betreft een tegengestelde tendens; men 

gaat in het verloop van de verschillende metingen minder activeren/stimuleren en meer 

praten en begeleiden. 

De categorie 'controleren/corrigeren' blijft redelijk constant aangegeven in de verschillende 

metingen bij de twee groepen. 

De categorie 'externe hulp' (het beroep doen op de hulp van anderen bijvoorbeeld collega's 

van de groepsverzorging, de huisarts of medisch adviseur) wordt na de cursus bij beide 

groepen iets meer aangegeven.  

 

De geschetste tendens geeft aan dat het personeel van de verzorgingstehuizen van de 

experimentele groep de bewoners met gedragsproblematiek actiever tegemoet treedt. Het 

actiever omgaan met bewoners past in de doelstelling van de vervolgbegeleiding en dit effect 

kan dan ook worden toegeschreven aan deze vervolgbegeleiding. 
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6.3.3 Evaluatie van de zorg in het verzorgingstehuis 

De cursisten konden aangeven of zij de zorg slecht, matig, redelijk of goed vonden. Om na te 

gaan of er verbeteringen ontstaan onder invloed van de cursus of van de vervolgbegeleiding 

wordt een vergelijking gemaakt van de gemiddelde scores op de verschillende metingen.  

Allereerst wordt bekeken of er verandering is bij de verzorgingstehuizen van de experimen-

tele groep en vervolgens wordt het effect bij de verzorgingstehuizen van de controle groep 

bekeken. Er worden paarsgewijze vergelijkingen gemaakt tussen de verschillende metingen.  

In tabel 14 zijn deze vergelijkingen uitgewerkt. 

 

Tabel 14.Vergelijking tussen de verschillende metingen met betrekking tot de evaluatie 

van de zorg voor de experimentele groep en de controle groep (N=144). 
 

         Gemiddelde
1
 (n)     

     Meting 1  Meting 2  Meting 3 t-waarde 

_________________________________________________________________________ 

Experimentele  3.3 (43)   3.2 (43)         -1.3 

 groep   3.3 (23)       3.6 (23)      1.82* 

         3.1 (26)   3.5 (26)      4.28** 

 

Controle   3.4 (35)   3.4 (35)      .33 

 groep   3.4 (16)       3.4 (16) -.37 

         3.3 (17)   3.4 (17)  .81 

_________________________________________________________________________ 

1. De schaal vertegenwoordigt de volgende waarden 1=slecht, 2=matig,  

3=redelijk, 4=goed.    

* p < .10 ** p < .05 

 

Over het algemeen vindt men dat de zorg in het verzorgingstehuis redelijk tot goed verloopt; 

alle gemiddelde waarden van de evaluatie van de zorg bevonden zich tussen de 3 en de 4. 

In de experimentele groep is er na de cursus niet een noemenswaardig ander beeld dan voor 

de cursus. Tijdens de derde meting ongeveer een jaar na de cursus, is deze groep positiever 

over het verloop van de zorg zowel in vergelijking met de evaluatie van voor de cursus als 

met de evaluatie vlak na de cursus. 

In de controle groep is de evaluatie van de zorg in alle drie de metingen hetzelfde. Men blijft 

de zorg als redelijk tot goed beoordelen. 

 

De verandering van opvatting in de experimentele groep is zoals uit deze gegevens blijkt, niet 

toe te schrijven aan de cursus, maar de verandering ontstaat in de periode daarna.  Dit is toe 

te schrijven aan de vervolgbegeleiding van 'Nieuw Toutenburg' bij de experimentele groep. 
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Een volgend onderwerp waarnaar is gevraagd, is of het personeel ook problemen ervoer in de 

zorg voor bewoners. De antwoorden laten zich samenvatten in de categorieën, zoals die zijn 

uitgewerkt in tabel 15. Er is een vergelijking gemaakt tussen de percentages, die door de 

cursisten zijn aangegeven bij de verschillende metingen. 

 

Tabel 15. Problemen bij de zorg voor bewoners in procenten (N=144). 
 

       Experimentele groep   Controle groep 

Probleem     M1  M2  M3**  M1 M2** M3** 

_________________________________________________________________________ 

Te weinig tijd    47  34  17   33 31  33 

Gebrek aan deskundigheid  7  16  17   10 17  27 

Samenwerkingsproblemen 17  16  13    7 22  20 

Gedragsstoornissen   29  34  52   50 30  20 

_________________________________________________________________________ 

Totaal n (=100%)   41   38   14   30  23   15 

_________________________________________________________________________ 

** Significant verschil met M1 Chi
2
 is resp. 25.1, 14.6 en 27.0   p < .01 

 

De experimentele groep laat een opvallende verschuiving zien. In de eerste meting vormt het 

gebrek aan tijd het belangrijkste probleem (47%) en bij de derde meting zijn het de gedrags-

stoornissen van de bewoners (52%) die de belangrijkste problemen opleveren in de zorg. Het 

gaat hierbij om gedragsstoornissen als vergeetachtigheid, dwaalgedrag of vereenzaming. 

Er is bij de experimentele groep een tendens dat men meer inziet dat er gebrek is aan deskun-

digheid (van 7 naar 17%) en de samenwerkingsproblemen vertonen een lichte achteruitgang 

(van 17 naar 13%). 

In de controle groep blijft het probleem van gebrek aan tijd constant over de drie metingen. 

Het idee dat er gebrek aan deskundigheid is neemt ook in deze groep verzorgingstehuizen toe 

(van 10 naar 27%). Er is vergeleken met de experimentele groep een tegengestelde tendens -

wat betreft samenwerkingsproblemen. In de derde meting is men relatief meer samenwer-

kingsproblemen gaan ervaren (20%) dan in de eerste meting (7%). Voor deze categorie werd 

door personeelsleden ook veelvuldig de uitdrukking gebruikt van 'niet op één lijn werken'. 

Het probleem dat men wordt geconfronteerd met de gedragsstoornissen van de bewoners 

heeft in de controle groep ook een omgekeerde tendens ten opzichte van de experimentele 

groep. Het percentage gedragsstoornissen, dat als probleem ervaren wordt in de zorg neemt af 

van 50% naar 20%. Omdat men meer problemen is gaan ervaren met betrekking tot het 

gebrek aan deskundigheid en meer samenwerkingsproblemen zijn de aangegeven problemen 

met gedragsstoornissen van bewoners relatief afgenomen. 

 

 

6.4 Conclusies 

De cursussen 'psychogeriatrie' hebben een goede bijdrage geleverd aan de kennis van de 

ongeveer 200 personeelsleden van de elf verzorgingstehuizen. Daarmee wordt het eerste deel 
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van de eerste hypothese, namelijk dat de deskundigheidsbevordering vanuit het verpleeghuis 

de kennis op het gebied van de psychogeriatrie, bevestigd. 

In de verzorgingstehuizen waar een vervolgbegeleiding heeft plaatsgevonden blijken de 

personeelsleden tijdens de derde meting meer kennis op het gebied van psychogeriatrie te 

hebben dan de tehuizen waar dit niet heeft plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat deze specifieke 

bijdrage extra effect heeft gehad op de kennis van de personeelsleden. 

Aanwijzingen voor de bevestiging van het tweede deel van de eerste hypothese namelijk dat 

de deskundigheidsbevordering ook de professionele houding van het personeel van de 

verzorgingstehuizen bevordert zijn te vinden bij de veranderingen van enkele opvattingen 

over de zorg. Er is een tendens dat men na de cursus beter leert omgaan met geheugen - en 

oriëntatiestoornissen en psychische en sociale problemen en dat de eigen mogelijkheden van 

omgang met gedragsproblemen in het algemeen hoger worden ingeschat. 

Men krijgt meer inzicht dat de problemen in de zorg voor bewoners niet zozeer gevormd 

worden door gebrek aan tijd, maar dat gebrek aan deskundigheid een belangrijke rol speelt.  

De beschreven tendensen worden steker bij de derde meting, wanneer de vervolgbegeleiding 

heeft plaatsgevonden. In de controle-groep waar (nog) geen vervolgbegeleiding heeft 

plaatsgevonden zijn deze tendensen niet aanwezig. 

De bovenstaande gegevens leiden tot de conclusie dat de cursussen wel een duidelijk effect 

hebben op de kennis van de cursisten, maar dat het effect op een betere professionele houding 

niet direct na de cursus aanwezig lijkt te zijn. Verandering in de houding van de personeelsle-

den lijken meer plaats te vinden onder invloed van de vervolgbegeleiding, die in het volgende 

hoofdstuk wordt beschreven. 



                   61 
 

7 EVALUATIE EN RESULTATEN VAN DE VERVOLGBEGELEIDING 

 

Gedurende de evaluatieperiode zijn zeven verzorgingstehuizen begeleid door medewerkers 

van 'Nieuw Toutenburg' bij het opzetten van bewonersbesprekingen. Indien deze bespre-

kingen al ingevoerd waren in de verzorgingstehuizen zijn ze verder uitgebouwd. Daarnaast is 

in deze verzorgingstehuizen het gebruik van een zorgplan voor hulpbehoevende bewoners 

geïntroduceerd.  

In het totaal zijn vier medewerkers, twee verpleegkundigen en twee psychologen van 'Nieuw 

Toutenburg' in wisselende combinaties als multidisciplinair koppel voor dit doel ingezet. 

Gedurende deze vervolgbegeleiding na de cursussen zijn in zes van de zeven verzorgingste-

huizen gegevens over het verloop van het proces geregistreerd. In het zevende verzorgingste-

huis was de vervolgbegeleiding al begonnen voordat het evaluatie-onderzoek van start ging 

en daar zijn tijdens de vervolgbegeleiding geen gegevens verzameld. 

 

De tweede hypothese, die luidt: 'De deskundigen vanuit het verpleeghuis leveren een bijdrage 

aan een goede opvang van bewoners met psychogeriatrische problematiek in de 

verzorgingstehuizen' zal in dit hoofdstuk centraal staan. Het proces van de vervolgbegelei-

ding en de effecten daarvan op het personeel van het verzorgingstehuis zullen worden 

beschreven.  

 

In het hiernavolgende zal de evaluatie van de verschillende fasen van de vervolgbegeleiding 

(uiteengezet in paragraaf 3.2) worden beschreven. Eerst worden de doelstellingen, zoals die 

zijn aangegeven door de directies voorafgaand aan de vervolgbegeleiding, beschreven (7.1). 

Daarna wordt het opstarten van de vervolgbegeleiding door middel van een projectgroep 

(7.2) beschreven.  De verdere vervolgbegeleiding en de evaluatie door de deelnemers aan de 

bewonersbesprekingen van de verzorgingstehuizen en de begeleiders van 'Nieuw Toutenburg' 

is uitgewerkt in paragraaf 7.3 . 

In paragraaf 7.4 worden enkele gegevens, die een half jaar na beëindiging van het 

substitutieproject zijn verzameld over de bewoners voor wie een zorgplan is opgesteld, 

uitgewerkt. De conclusies van dit hoofdstuk zijn te vinden in paragraaf 7.5. 

 

7.1  De doelstelling van de vervolgbegeleiding 

De koppels van 'Nieuw Toutenburg' voerden een tweetal gesprekken met de directies van de 

verzorgingstehuizen. Uit de in zes verzorgingstehuizen opgestelde verslagen, waarin de 

belangrijkste gegevens waren vastgelegd, bleek dat iedereen welwillend stond tegenover 

veranderingen die in het tehuis zouden gaan plaatsvinden. 

Deze gesprekken vormden een essentiële stap in de introductie van de vervolgbegeleiding. 

De directies hebben zich in deze fase verbonden aan het veranderingsproces dat in hun tehuis 

zou gaan plaatsvinden. 

De doelstellingen die zijn aangegeven door de directies hielden het volgende in:   

begeleiding van het personeel in het omgaan met psychogeriatrische problematiek, invoeren 

van een persoonsgebonden rapportage, verandering van het overleg over bewoners en 

introductie van een zorgplan. Bovendien was er in één tehuis nog de specifieke wens om 
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groepsverzorging te introduceren en in een ander tehuis was het verzoek om samen te werken 

met een project vanuit een somatisch verpleeghuis. 

Bij het starten van de vervolgbegeleiding na de gegeven cursus, was er in de verzorgingste-

huizen duidelijk een beter idee wat er in dit deel van het substitutieproject zou gebeuren dan 

ten tijde van de nulmeting (zie hoofdstuk 5). 

In het overleg met de directies is ook besproken dat, voor een goed verloop van het substitu-

tieproject, er in het tehuis een projectgroep aangesteld moest worden. De projectgroepen 

bestonden uit hoofden verzorging en leidinggevenden of andere vertegenwoordigers van de 

afdelingen in het verzorgingstehuis en personeelsleden van de groepsverzorging. 

Daar de verdere veranderingen gericht waren op de verzorging, zijn in het algemeen de 

directies niet meer betrokken bij het veranderingsproces. Dit paste ook in de visie van de 

projectleden om met de zogenaamde 'bottom-up' benadering te werken, waarbij het verande-

ringsproces als eerste in gang gezet wordt bij de uitvoerende personeelsleden (Blaauw e.a. 

1991). Alleen in enkele gevallen, als de veranderingen ook consequenties hadden voor de 

organisatiestructuur van het verzorgingstehuis, werd de directie in een overleg betrokken. 

In de volgende fase werd verder gewerkt met de hiervoorgenoemde projectgroepen in de 

verschillende verzorgingstehuizen. 

 

 

7.2  Het opstarten van een projectgroep 

De projectgroepen in de zes verzorgingstehuizen verschilden onderling van samenstelling. 

Het werd aan het tehuis overgelaten welke personeelsleden aan de projectgroep gingen 

deelnemen. In ieder tehuis was er de verpleegkundige en de psycholoog van 'Nieuw 

Toutenburg' en vervolgens waren er of uitsluitend leidinggevenden of een combinatie van 

leidinggevenden en uitvoerenden. In sommige tehuizen was ook iemand van de groepsver-

zorging lid van de projectgroep en in één tehuis nam een arts van een somatisch verpleeghuis 

deel aan de projectgroep, daar deze vanuit een ander project nauw betrokken was bij de 

ontwikkelingen van dit verzorgingstehuis. 

In de verschillende projectgroepen van de verzorgingstehuizen is in de eerste paar 

bijeenkomsten, nogmaals uitgebreid geïnventariseerd hoe de verzorging vorm krijgt. Bij de 

directies was de grote lijn bekeken en in de projectgroepen werden de details van de manier 

van observeren, de rapportage (waarvan voorbeelden ter plekke werden bekeken) en het 

overleg tussen de verschillende personeelsleden besproken. 

In deze projectgroepen werden de doelstellingen per tehuis verder uitgebouwd en er werden 

voorbereidingen getroffen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. 

Er is afgesproken in hoeveel teams per verzorgingstehuis er gewerkt ging worden en hoe 

vaak er in de teams een bewonersbespreking werd gehouden. 

Vanuit de participerende observatie bij enkele bijeenkomsten in een van de verzorgingste-

huizen kan het volgende beeld worden geschetst: 

Tijdens vier (de eerste, de derde, de vijfde en de achtste) geobserveerde 

bijeenkomsten van de projectgroep waren vanuit 'Nieuw Toutenburg' 

steeds de aan dit tehuis toegewezen verpleegkundige en de psycholoog 

aanwezig. De totaal acht bijeenkomsten zijn in acht opeenvolgende 
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weken gehouden. Vanuit het verzorgingstehuis waren 4 à 5 mensen 

aanwezig namelijk het hoofd verzorging en vertegenwoordigers (enkele 

leidinggevenden en enkele uitvoerenden) van de verschillende 

afdelingen. 

De eerste bijeenkomst wordt besteed aan de uitleg van het doel van de 

projectgroep en een inventarisatie van hoe er in het tehuis gewerkt wordt 

met observatie van bewoners, verslaglegging en besprekingen van de 

problematiek. De personeelsleden uit het verzorgingstehuis vertellen op 

een open manier over de werkwijze en over wat wel en niet goed loopt. 

Men heeft wel bewonersgerichte besprekingen, maar die hebben met 

name de functie van informatie-uitwisseling over praktische zaken in 

het tehuis en over bijzonderheden van bewoners. Het gebeurt te 

incidenteel en is te weinig gericht op het maken van zorgplannen. 

Bij de verslaglegging van de bewoners ontbreekt een overzichtelijke 

structuur. 

Tijdens de eerste bijeenkomst werden door het koppel van 'Nieuw 

Toutenburg' veel vragen gesteld om een beeld te krijgen van de stand 

van zaken. 

 

In de derde bespreking werd gesproken over de vorm van het zorgplan. 

Er werd vanuit 'Nieuw Toutenburg' duidelijk gemaakt dat men niet een 

'standaard' zorgplan wil introduceren, maar dat men wil aansluiten bij 

wat er al gebruikt wordt in het verzorgingstehuis. In deze bijeenkomst is 

er veel inbreng vanuit het koppel, de medewerkers van het verzor-

gingstehuis luisteren aandachtig en zijn afwachtend. 

Bij de afsluiting wordt gewerkt met duidelijke huiswerkopdrachten 

namelijk: 

nadenken over: het opbergsysteem van het zorgplan, de verantwoordelij-

ken voor het bijhouden van de verschillende zaken, de 'topics' van de 

levensgeschiedenis van bewoners en de informatiebronnen die worden 

gebruikt voor de bewonersbesprekingen. 

 

Tijdens de vijfde bespreking wordt door de projectgroepleden verteld 

dat de andere personeelsleden van de afdelingen, waar zij werken 

positief zijn over het gebruik van zorgplannen. In deze bespreking wordt 

voortgeborduurd op de thema's in het rapportagesysteem, zoals 

inventarisatie van de gegevens bij familieleden observatie van de 

bewoner met een observatieschema en de achtergronden ervan. Daar-

naast wordt een protocol voor het verloop van een bewonersbespreking 

besproken. Daarbij is uitgegaan van een stappenplan dat al in een ander 

tehuis is ontwikkeld en dat wordt aangepast op enkele kleine punten. 

 

In de achtste bijeenkomst wordt de startfase van het project afgesloten 
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met voorlichting aan al het personeel van het tehuis. Op deze bijeen-

komst is een groot deel van de medewerkers aanwezig. Er wordt uitleg 

gegeven door het koppel van 'Nieuw Toutenburg' over wat het zorgplan 

inhoudt en vervolgens wordt het stappenplan van de bewonersbe-

spreking voorgelegd. 

 

In de projectfase in dit verzorgingstehuis is goed ingegaan op de 

werkwijze van het verzorgingstehuis. Gezamenlijk is men in deze fase 

gekomen tot een duidelijke structuur van het zorgplan en een stappen-

plan. 

Waarschijnlijk zal het nog wel enige tijd kosten voordat de plannen tot 

in de details duidelijk worden in de teams. Al werkende met de 

zorgplannen zal men tot inzicht komen wat ze inhouden. 

 

 

Tijdens de volgende fase van de vervolgbegeleiding blijft de projectgroep regelmatig, 

ongeveer één keer per maand, bijeenkomen voor de evaluatie van de voortgang van het 

project en indien nodig voor de bijstelling van de gevolgde koers. 

 

 

7.3  De verdere vervolgbegeleiding 
Nadat de nodige voorbereidingen in de projectgroep waren getroffen kon worden gestart met 

de begeleiding van de bewonersbesprekingen. 

In één verzorgingstehuis is aanvankelijk niet met deze manier van vervolgbegeleiding 

gewerkt maar daar is de in dat tehuis ontbrekende groepsverzorging opgezet. Pas daarna zijn 

de bewonersbesprekingen van start gegaan. 

Enkele observaties die zijn gedaan gedurende het proces van de vervolgbegeleiding worden 

hieronder beschreven. 

 

Voorafgaand aan de bewonersbespreking wordt een voorbespreking 

gehouden. Door twee of meer personeelsleden van een afdeling worden 

een bewoner geselecteerd, de observatiegegevens van de bewoner 

verzameld, aanvullende verslagen gemaakt en een zogenaamd 

voorbesprekingsformulier ingevuld. Dit voorbesprekingsformulier heeft 

als schema: 1. probleem, 2. mogelijke oorzaak, 3. doel van de zorg en 4. 

suggesties voor de zorg. Op dit formulier kunnen verschillende 

problemen van de bewoner worden aangegeven en daarna kunnen de 

volgende drie categorieën worden in gevuld.  

Naast de rapportage over de bewoner is dit voorbesprekingsformulier 

een leidraad bij de bewoners bespreking.   

Tijdens de bewonersbesprekingen die ongeveer anderhalf uur duren 

wordt meestal het zorgplan van één bewoner opgesteld. 

De medewerkers van 'Nieuw Toutenburg' dringen er op aan om in het 
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begin niet al te ingewikkelde problematiek naar voren te brengen, daar 

men zich eerst de vaardigheden van het opstellen van een zorgplan eigen 

moest maken. Wel is steeds het uitgangspunt dat met name 

psychogeriatrische problematiek wordt besproken en niet uitsluitend 

somatische problematiek. Het accent van de besprekingen ligt hoofdza-

kelijk op specifieke bewoners en soms wordt er ook aandacht besteed 

aan verzorgingsmethoden in het algemeen en sociale vaardigheden ten 

opzichte van bewoners. Daarnaast wordt door het koppel van 'Nieuw 

Toutenburg', als deskundigen op het terrein van psychogeriatrie, ook 

aandacht besteed aan de diagnostiek van de bewoner. Met behulp van 

een observatieverslag van de bewoner, de familie-anamnese, een 

ingevulde Beoordelingsschaal voor Psychische en Sociale Problematiek 

(BPS), aangevuld met extra informatie van het personeel wordt een 

genuanceerd beeld van de problematiek geschetst.  

 

In eerste instantie wordt door de mensen die het hebben voorbereid de 

rapportage voorgelezen. Vervolgens stelt het koppel van 'Nieuw 

Toutenburg' vragen om het beeld van de bewoner te verhelderen. 

In de eerste bijeenkomsten is bij de verheldering van het beeld van de 

bewoner lang stil gestaan, daar de personeelsleden niet alle essentiële 

gegevens hebben beschreven. 

Na het bespreken van de rapportage worden de aangegeven problemen 

op het voorbesprekingsformulier besproken. 

Soms is het probleem heel globaal omschreven zoals decorumverlies en 

soms worden achterliggende oorzaken zoals dementie als probleem 

beschreven. 

Het koppel van 'Nieuw Toutenburg' geeft aan hoe men de problemen 

exacter kan omschrijven bijvoorbeeld 'smeert met boter over haar 

kleren' en  'de bewoner kan zijn kamer niet vinden', waarbij de 

geconstateerde dementie een achterliggende oorzaak van dit probleem 

is. 

De gestelde doelen worden tijdens de bewonersbespreking in het 

algemeen zo geformuleerd dat ze ook haalbaar zijn. Bijvoorbeeld 

'iemand helpen de weg in huis te vinden' of 'onzekerheid verminderen 

(bij geheugenproblemen)' zijn doelen waaraan men goed kan werken. 

De suggesties en de daaropvolgende afspraken worden veelal gemaakt 

in een creatief proces dat tijdens de bewonersbespreking plaatsvindt. 

Men oppert ideeën en anderen werken de ideeën verder uit zodat er een 

plan ontstaat voor de aanpak van de zorg voor een bewoner. 

Voorbeelden van afspraken die worden gemaakt zijn: 'een voor de 

bewoner bekende stoel neerzetten voor zijn kamerdeur, zodat hij de 

kamer kan vinden' , 'meer ingaan op de vragen van de bewoonster en 

haar begeleiden bij een wandeling door het huis om onzekerheid te 
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verminderen' 'overleg met arts over medicatie' of 'overschakelen op 

steeds andere onderwerpen bij een bewoonster die steeds dezelfde 

dingen vraagt'. Soms worden ook afspraken gemaakt voor gerichte 

observatie, bijvoorbeeld om te kijken in welke situaties een bewoner 

agressief reageert. In een volgende bijeenkomst wordt dan teruggeko-

men op de observaties. 

Overigens is het de gewoonte om aan het begin van iedere bewoners-

bespreking terug te komen op de afspraken van de vorige keer. Er wordt 

dan geëvalueerd wat de uitwerking van de afspraken is, of het probleem 

daarbij opgelost wordt en of er zich nog nieuwe problemen voordoen. 

 

In het verloop van de besprekingen wordt de voorbereiding en rappor-

tage beter. Men leert om een goed beeld te schetsen van een bewoner. 

Sommige bijeenkomsten worden minder goed voorbereid, waarbij 

aangegeven wordt dat de verantwoordelijke personeelsleden tijdgebrek 

hadden. 

In de laatste bijeenkomsten wordt meer verantwoordelijkheid aan het 

team van het verzorgingstehuis overgelaten om de bespreking goed te 

laten verlopen en daarmee wordt de inbreng van het koppel afgebouwd. 

 

De projectgroep, waarin vertegenwoordigers van verschillende afdelin-

gen van het verzorgingstehuis zitten, komt ongeveer een keer per maand 

bijeen om te praten over de voortgang van de vervolgbegeleiding. 

Daarin wordt onder andere gesproken over de rapportage. Door de 

invoering van het nieuwe systeem is er soms sprake van dubbele 

rapportage. Er worden afspraken gemaakt om de rapportage eenduidiger 

te krijgen. 

Ook wordt gesproken over de rol die een gespreksleider moet vervullen. 

Behalve het stappenplan dat als leidraad kan dienen voor de bespreking 

worden ook enkele tips voor de gespreksleider op papier gezet, waarbij 

wordt aangegeven hoe men het stappenplan moet hanteren. 

 

 

Aan het eind van iedere bewonersbespreking is aan de aanwezigen een vragenlijst met enkele 

korte evaluatievragen over de bijeenkomst uitgedeeld. Ook vulden de koppels een voor hen 

opgestelde vragenlijst in na de bijeenkomst. In de volgende subparagrafen is een analyse van 

deze gegevens verwerkt. 

 

 

7.3.1 De aanwezigen bij de vervolgbegeleiding 

In de zes verzorgingstehuizen, waar tijdens de vervolgbegeleiding de evaluatiegegevens zijn 

geregistreerd zijn in het totaal 99 bijeenkomsten gehouden. In de drie grotere verzorgingste-

huizen werden respectievelijk 23 (verdeeld over 4 afdelingen), 23 (verdeeld over 3 afde-
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lingen) en 17 (verdeeld over 2 afdelingen) bewonersbesprekingen gehouden. In de drie 

kleinere verzorgingstehuizen, waarbij met één team werd gewerkt werden respectievelijk 8, 

11 en 15 bijeenkomsten gehouden. In het verzorgingstehuis waar 8 bewonersbesprekingen 

werden begeleid, was daaraan voorafgaand gewerkt aan groepsverzorging. Over het geheel 

genomen zijn er per team 6 tot 15 bewonersbesprekingen begeleid.  

Door de multidisciplinaire koppels van 'Nieuw Toutenburg' is bij iedere bewonersbespreking 

geregistreerd wie er aanwezig waren. 

In tabel 16 zijn de aanwezigen van de grote verzorgingstehuizen vergeleken met de aanwezi-

gen van de kleine verzorgingstehuizen. Hierbij is gekeken naar het gemiddeld aantal 

deelnemers per bijeenkomst en naar het aantal deelnemers dat ook tijdens de voorafgaande 

bewonersbespreking aanwezig was. 

 

Tabel 16.Vergelijking tussen de grote en de kleine verzorgingstehuizen van het aantal 

aanwezigen (N=669) bij de bewonersbesprekingen (gebaseerd op gegevens 

'Nieuw Toutenburg). 
        gem. groot VZH    gem. klein VZH  

_________________________________________________________________________ 

Gemiddeld aantal 

 per bewonersbespreking   6.7      8.2 

Aantal deelnemers 

vorige keer      4.5      4.3 

_________________________________________________________________________ 

 

In de grote verzorgingstehuizen zijn gemiddeld minder deelnemers (6.7) bij de bewonersbe-

sprekingen aanwezig dan bij de kleine verzorgingstehuizen (8.2). De grote verzorgingstehui-

zen zijn opgesplitst in enkele kleinere teams en dat is dan ook de reden dat het gemiddeld 

aantal deelnemers niet zo hoog ligt. 

Het gemiddeld aantal deelnemers dat ook tijdens de voorafgaande bespreking aanwezig was 

ligt voor beide groepen tehuizen ongeveer even hoog (4.5 en 4.3). Daar er in de grote 

verzorgingstehuizen gemiddeld minder deelnemers aanwezig zijn is er sprake van een meer 

constante aanwezigheid dan in de kleine verzorgingstehuizen.  

 

Disciplines 

Op de evaluatieformulieren van de deelnemers aan de bewonersbespreking kon worden 

aangegeven welke disciplines aanwezig waren tijdens de bewonersbespreking. In tabel 17 

wordt een vergelijking gemaakt tussen de grote en de kleine verzorgingstehuizen wat betreft 

de aanwezigheid van de verschillende disciplines. Het gaat hierbij om een vergelijking van 

alle bewonersbesprekingen tijdens de vervolgbegeleiding. 

 

Tabel 17.Vergelijking tussen grote en kleine verzorgingstehuizen van de aanwezige 

disciplines (N=669). 
 

Discipline      Perc. groot VZH  Perc. klein VZH    Tot.  
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_________________________________________________________________________ 

Verpleegkundige of      

 ziekenverzorgende    22      24      23 

Bejaardenverzorgende/helpende  71      62      68 

Activiteitenbegeleiding     5        8        6 

Diversen*       2      6       3 

_________________________________________________________________________ 

n (=100%)         403         251        654 

_________________________________________________________________________ 

* Onder andere sociotherapeut en verzorgingsassistente 

 

In de grote verzorgingstehuizen zijn ongeveer evenveel verpleegkundigen en ziekenverzor-

genden bij de bijeenkomsten aanwezig als in de kleine verzorgingstehuizen. Bejaardenver-

zorgenden of bejaardenhelpenden zijn iets meer aanwezig op de bijeenkomsten van de grote 

verzorgingstehuizen dan op die van de kleine tehuizen. Daar staat tegenover dat er in de grote 

tehuizen minder personeelsleden van de activiteitenbegeleiding aanwezig zijn en ook minder 

van de overige disciplines zoals sociotherapeut of verzorgingsassistente.  

In tabel 1 (paragraaf 4.3.2) is aangegeven dat er in de grote verzorgingstehuizen van de 

experimentele groep gemiddeld 7.3 full-time equivalenten verpleegkundigen en zieken-

verzorgenden aanwezig zijn en 20.5 verzorgenden. Deze verhouding van ongeveer ¾ tot ¼ is 

ook in de aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten terug te vinden (22% tot 71%). 

In de kleine verzorgingstehuizen van de experimentele groep zijn gemiddeld 3.7 full-time 

equivalenten verpleegkundigen en ziekenverzorgenden en 6.5 verzorgenden. Deze 

verhouding van ongeveer _ tot _ is ook in de aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten van de 

kleine verzorgingstehuizen terug te vinden (24% tot 62%). 

De in de tehuizen aanwezige disciplines zijn alle goed gerepresenteerd op de bewonersbe-

sprekingen. 

 

 

 

Functies 

Zoals ook uit de disciplines blijkt waren de functies van de aanwezigen voor een groot deel  

verpleegkundig en verzorgend personeel. Bij bijna elke bespreking was een afdelingshoofd 

en/of hoofd verzorging aanwezig. Daarnaast blijkt uit informatie over de functie van de 

deelnemers dat ook verzorgenden van de groepsverzorging en van de avond- en nachtdien-

sten deelnamen aan de besprekingen. In enkele gevallen was er een medisch adviseur van een 

verpleeghuis bij de bewonersbesprekingen.  

 

 

7.3.2 De besproken problematiek tijdens de bewonersbesprekingen 
De besproken problematiek tijdens de 99 bewonersbesprekingen is door de koppels van 

'Nieuw Toutenburg' op de vragenlijsten aangegeven. De problematiek laat zich in vijf 

categorieën samenvatten (zie tabel 18).  
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Uit een vergelijking tussen de grote verzorgingstehuizen en de kleine verzorgingstehuizen 

met betrekking tot de verdeling over deze categorieën werd duidelijk dat er minieme 

verschillen waren. Daarom zijn de gegevens van alle zes verzorgingstehuizen samengevoegd. 

 

Tabel 18.De besproken problematiek van bewoners (aangegeven door medewerkers 

van 'Nieuw Toutenburg', N=99). 

 
Problematiek*    % 

____________________________________________ 

Dementie     45 

Depressie      5 

Gedragsproblematiek  47 

Lich. problematiek    2 

Zwakbegaafd       1 

____________________________________________ 

Totaal        100 (n=99) 

____________________________________________ 

* In enkele gevallen werden er combinaties aangegeven deze zijn in de eerstgenoemde 

categorie uit deze tabel ondergebracht. 

 

Bij beschouwing van de verdeling over de categorieën valt op dat de meeste aandacht wordt 

besteed aan dementie (45%) en gedragsproblematiek (47%) en minder aan depressie (5%). 

De lichamelijke problematiek en zwakbegaafdheid komen bij slechts enkele besprekingen 

(respectievelijk 2% en 1%) als belangrijkste onderwerp aan de orde. 

Mogelijk komt depressie vergeleken met dementie en gedragsproblematiek minder aan de 

orde op de bewonersbesprekingen omdat depressieve stoornissen minder overlast bij het 

personeel en medebewoners bezorgen. 

 

 

7.3.3 Evaluatie van de vervolgbegeleiding door de aanwezigen 

In 95% van de gevallen gaven de personeelsleden aan dat ze genoeg ruimte kreeg om de bij 

hen levende vragen te stellen. In de overige 5% heeft men niet alles kunnen vragen en men 

voelde zich met name belemmerd, doordat men de bewoner niet kende of doordat men 

voorzitter tijdens de bespreking was. 

De koppels van 'Nieuw Toutenburg' signaleerden regelmatig knelpunten in het verloop van 

de bewonersbesprekingen. In het totaal werd voor 66% van de bijeenkomsten aangegeven dat 

er sprake was van één of meer knelpunten. 

De aangegeven knelpunten in de besprekingen zijn gepresenteerd in tabel 19, waarbij de 

grote verzorgingstehuizen worden vergeleken met de kleine verzorgingstehuizen. 

 

Tabel 19.Vergelijking tussen grote en kleine verzorgingstehuizen van de gesignaleerde 

knelpunten in de bewonersbesprekingen (aangegeven door medewerkers 

van 'Nieuw Toutenburg', N=65). 
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           Percentage 

Knelpunt      Groot VZH    Klein VZH  Totaal 

_________________________________________________________________________ 

Slecht voorbereid     29     39    33 

Geschetst beeld bewoner  12      9    11 

  onduidelijk 

Afspraken niet uitgevoerd   7      4     6 

Gespreksleider structureert  

  niet goed     29      9    22 

Gebrek aan deskundigheid 

 personeel     10     26    15 

Diversen      13     13    13 

_________________________________________________________________________ 

n (=100%)         42         23        65 

_________________________________________________________________________ 

 

Een slechte voorbereiding wordt in mindere mate gesignaleerd in de grote verzorgingste-

huizen dan in de kleine (29% versus 39%). In de kleine verzorgingstehuizen komt regelmatig 

naar voren dat er tijdgebrek is en dat men de voorbereiding van de bewonersbespreking in 

eigen tijd moet doen. 

Een onduidelijk geschetst beeld van de bewoner komt in beide groepen tehuizen ongeveer 

evenveel voor (12% en 9%). Om een goed beeld te schetsen van een bewoner zijn verschil-

lende vaardigheden nodig met name goed observeren en overzichtelijk rapporteren. Indien 

deze activiteiten niet adequaat zijn uitgevoerd is dat belemmerend voor de bespreking en kan 

het geruime tijd vergen voordat duidelijk wordt om welke problematiek het gaat. 

In de grote verzorgingstehuizen wordt vaker aangegeven dat de gespreksleider niet goed 

structureert dan in de kleine verzorgingstehuizen (29% versus 9%). In de grote tehuizen 

waren afdelingshoofden, hun vervangers of andere verzorgenden gespreksleider van de 

bewonersbespreking. In sommige gevallen werd er gewerkt met een wisselend gesprekslei-

der. Alhoewel er zowel schriftelijk als mondeling aanwijzingen zijn gegeven voor deze taak, 

is deze in een aantal gevallen niet goed uitgevoerd. 

In de kleinere tehuizen was veelal het hoofd van de verzorging de vaste gespreksleider. Mede 

doordat dezelfde persoon gedurende de vervolgbegeleiding steeds weer deze taak op zich 

nam is in de kleine tehuizen deze taak beter uitgevoerd dan in de grote. 

In de grote verzorgingstehuizen wordt het gebrek aan deskundigheid van het personeel 

minder als een knelpunt aangegeven dan in de kleine verzorgingstehuizen (10% versus 26%). 

Een vergelijking op de kennisvragenlijst van deze 6 verzorgingstehuizen bevestigt het 

geschetste beeld. In de grote verzorgingstehuizen wordt tijdens de derde meting met de 

kennisvragenlijst een score van 9.8 (n=39) behaald en in de kleine verzorgingstehuizen wordt 

een score van 8.1 (n=18) behaald en dit verschil is significant (t-waarde=1.95 en p < .10). 

 

Om deze knelpunten op te lossen zijn na afloop steeds afspraken gemaakt. In het totaal zijn er 

bij de 99 besprekingen 69 afspraken gemaakt. De inhoud van de afspraken had betrekking op 
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de voorbereiding of structurering van de bewonersbespreking. Naast deze afspraken zijn aan 

het eind van de besprekingen steeds de taken verdeeld en afspraken gemaakt over bijvoor-

beeld specifieke observatie van de besproken bewoner en de verzorging. 

 

 

Op het evaluatieformulier stonden enkele vragen, die ruimte gaven voor een subjectieve 

beoordeling van de bespreking. Enkele onderwerpen zullen worden belicht en in de figuren 2 

en 3 worden voorbeelden van het verloop in een groot en in een klein verzorgingstehuis 

gegeven. 

Geanimeerdheid bespreking. De vraag 'Hoe verliep de bespreking 'had drie antwoordmoge-

lijkheden nl.:- geanimeerd, vlot, enthousiast-, -moeizaam, afwachtend, maar welwillend- en -

moeizaam hier geen zin in-. De laatste antwoordcategorie is door geen enkel personeelslid 

gebruikt. In de figuren zal worden aangegeven welk percentage van de personeelsleden de 

bespreking geanimeerd vond. Het complementaire percentage tot 100% geeft aan welk deel 

vond dat men afwachtend was. 

Initiatieven in de bespreking. Dit onderwerp bestond uit twee vragen namelijk 'Wie nam 

het voortouw' en 'Wie bracht de meeste informatie in', beide met als antwoordmogelijkheden:  

-personeelslid verzorgingstehuis- en -koppel 'Nieuw Toutenburg'-. In de figuren zal worden 

aangegeven welk percentage van de deelnemers vond dat het initiatief bij het personeel van 

het verzorgingstehuis lag. Het complementaire percentage tot 100% geeft aan dat het initia-

tief bij het koppel van 'Nieuw Toutenburg' lag. 

Bruikbaarheid suggesties. De vraag of de suggesties en adviezen (gegeven door het koppel 

en door collega personeelsleden uit het verzorgingstehuis) bruikbaar waren had drie 

antwoordmogelijkheden nl.: -ja-, -sommige wel sommige niet- en -nee-. 

De laatste antwoord categorie is slechts eenmaal gebruikt en deze is toegevoegd aan de 

tweede antwoord categorie. 

In de figuren zal worden aangegeven welk percentage van de deelnemers alle suggesties 

bruikbaar vonden en het complementaire tot 100% geeft aan dat deel van de deelnemers dat 

sommige suggesties wel en sommige niet bruikbaar vonden. 

 

De drie onderwerpen zijn in één figuur samengebracht en figuur 2 laat een voorbeeld zien 

van een team van een groot verzorgingstehuis. 

 

Figuur 2. Het verloop van de besprekingen in een van de drie teams van een groot 

 verzorgingstehuis volgens deelnemers (per bijeenkomst waren 2 à 10 deelnemers 

aanwezig) in procenten.  
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Er hebben in het totaal 8 bijeenkomsten plaatsgevonden in dit team. Het percentage dat het 

geanimeerd vond, komt tijdens de eerste zes bijeenkomsten niet boven de 50% uit. Hierbij 

moet worden aangetekend dat niemand de meest negatieve antwoordcategorie heeft aangege-

ven. In de laatste bijeenkomsten zijn meer deelnemers positief en stijgt het percentage via 

63% naar 100%. 

De beoordeling van het nemen van initiatieven neemt voor de derde bijeenkomst toe van 

50% naar 75% ten gunste van het verzorgingstehuis en dan is er bij de vierde, vijfde en zesde 

bijeenkomst een terugval waarbij respectievelijk 0%, 40% en 0% beoordeelt dat het meeste 

initiatief uit het verzorgingstehuis kwam. Volgens de deelnemers heeft tijdens die bijeen-

komsten het koppel van 'Nieuw Toutenburg' de meeste initiatieven genomen. In de laatste 

twee bijeenkomsten komt er weer meer initiatief vanuit het verzorgingstehuis. Hier komt de 

zogenaamde afbouwfase van de vervolgbegeleiding in beeld. Het is afgesproken dat tijdens 

de laatste bijeenkomsten van de vervolgbegeleiding zoveel mogelijk werd overgelaten aan 

het personeel van het verzorgingstehuis, zodat men een werkwijze aanleerde waarmee men 

ook verder kon als er geen begeleiding meer werd gegeven vanuit 'Nieuw Toutenburg'. 

In dit team is er een positieve beoordeling over de bruikbaarheid van de suggesties. 

De beoordeling van de bruikbaarheid van de suggesties ligt tijdens de eerste bijeenkomst op 

de 83% en tijdens de tweede bijeenkomst vindt 50% de adviezen bruikbaar. Tijdens deze 
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bijeenkomst vindt één deelnemer (=25%) de gegeven suggesties en adviezen niet bruikbaar 

en dat is de enige keer dat deze laagste beoordelingscategorie is aangegeven.  Bij de analyse 

is dit antwoord aan de tweede antwoordcategorie ('sommige wel,sommige niet') toegevoegd. 

In de volgende bijeenkomsten wordt door meer dan 60% de suggesties en adviezen als 

bruikbaar beoordeeld. 

 

Het team heeft met betrekking tot de beoordeling van de onderwerpen geanimeerdheid, 

initiatieven door personeelsleden van het verzorgingstehuis, en de bruikbaarheid van de 

gegeven suggesties en adviezen, een positieve evaluatie. Met betrekking tot het onderwerp 

geanimeerdheid wordt de meest negatieve evaluatiecategorie niet gebruikt en met betrekking 

tot bruikbaarheid van de suggesties wordt het negatieve antwoord slecht eenmaal ingevuld. 

Het verloop met betrekking tot de genoemde onderwerpen is grillig. Een stijgende lijn wordt 

vaak gevolgd door een dalende lijn. Er is na de eerste paar bijeenkomsten sprake van een 

terugval met betrekking tot de geanimeerdheid en initiatieven vanuit het verzorgingstehuis. 

In de latere bijeenkomsten wordt er voor alle drie dimensies weer een positieve evaluatie 

gegeven. 

 

In figuur 3 zijn dezelfde onderwerpen weergegeven maar nu voor een klein verzorgingste-

huis. 
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Figuur 3. Het verloop van de besprekingen in een klein verzorgingstehuis volgens 

deelnemers (per bijeenkomst waren 2 à 10 deelnemers aanwezig) in procenten.  
 

In het kleine verzorgingstehuis dat hier als voorbeeld wordt gebruikt heeft het enige aanwezi-

ge team in dit tehuis 11 bewonersbesprekingen gehouden tijdens de onderzoeksperiode. 

Met betrekking tot de geanimeerdheid van de bespreking worden de eerste bijeenkomsten 

redelijk positief beoordeeld (door resp. 67% en 40%). De volgende bijeenkomsten wordt 

door meer dan 67% geanimeerd gevonden, behalve de zevende bijeenkomst waarin het 

percentage op 50% ligt. 

Het nemen van de meeste initiatieven wordt tijdens de eerste bijeenkomst aangegeven als 

voor 100% afkomstig te zijn vanuit het verzorgingstehuis. In de volgende bijeenkomst ligt dit 

percentage op 40% en daarna blijft het schommelen tussen 50 en 80%. 

De bruikbaarheid van de gegeven suggesties en adviezen wordt bij een groot deel van de 

bijeenkomsten door 100% van de deelnemers positief beoordeeld. Tijdens de vijf laatste 

bijeenkomsten ligt dit percentage enkele keren lager maar blijft boven de 75%. 

 

Het verloop van de vervolgbegeleiding in dit kleine verzorgingstehuis met betrekking tot de 

beoordeling van de onderwerpen geanimeerdheid, initiatieven door personeelsleden van het 
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verzorgingstehuizen, en de bruikbaarheid van de gegeven suggesties en adviezen wordt 

positief geëvalueerd. Vergeleken met het team van het grote verzorgingstehuis is er een 

stabieler beeld in de opeenvolgende bijeenkomsten. 

 

 

Aan het einde van de evaluatieformulieren zowel van het koppel van 'Nieuw Toutenburg' als 

van de deelnemers uit de verzorgingstehuizen, zijn open vragen gesteld over wat men van de 

bijeenkomst vond. Bij de deelnemers werd bovendien gevraagd naar de beoordeling van de 

inbreng van het koppel. De antwoorden zijn in tabel 20 in enkele categorieën samengevoegd. 

 

Tabel 20. Wat vond men van de bijeenkomst? 

 

Volgens koppel NT  % Volgens personeel VZH  % Beoord. inbreng NT   

   % 

_________________________________________________________________________ 

Goed gewerkt  

  aan doelstelling  84 Goed/leerzaam   88 Goed/leerzaam  91 

Matig/slecht  

  gewerkt aan doelst.  16 Redelijk/matig     6 Redelijk/matig   9 

       Moeilijke problematiek   6 

_________________________________________________________________________ 

n (=100%)     95              646             635 

_________________________________________________________________________ 

 

De koppels van 'Nieuw Toutenburg' schetsen een positief beeld bij 84% van de beoordeelde 

bijeenkomsten, waarin ze aangeven dat er goed gewerkt is aan de doelstelling van de 

vervolgbegeleiding van de betreffende verzorgingstehuizen. Bij 16% is er matig tot slecht 

gewerkt aan de doelstelling. 

Ook door het personeel dat deelneemt wordt in 88% van de gevallen de besprekingen als 

goed en/of leerzaam beoordeeld, terwijl 6% van de beoordelingen redelijk tot matig uitvallen. 

In de overige 6% van de beoordelingen wordt aangegeven dat de besproken problematiek 

moeilijk was. 

De inbreng van de koppels van 'Nieuw Toutenburg' vindt men overwegend (in 91% van de 

beoordelingen) goed en/of leerzaam. In 9% van de beoordelingen vindt men de inbreng 

redelijk tot matig. Hierbij moet worden aangetekend dat de redelijke tot matige inbreng met 

name werd geven in de afbouwfase, waarbij het de bedoeling was dat het koppel niet veel 

inbreng had. 
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7.4 De besproken bewoners, zes maanden na het substitutieproject 
Er is een vergelijking gemaakt tussen de BPS-gegevens die voor de bewonersbespreking 

werden ingevuld en de gegevens die een half jaar na de beëindiging van het substitutieproject 

werden ingevuld over de bewoners die op dat moment nog in het verzorgingstehuis woonden. 

De tijd tussen deze metingen varieerde van ruim anderhalf jaar (de eerst besproken bewoner) 

tot een half jaar (de laatst besproken bewoner). Het verschil in het tijdsverloop tussen de twee 

metingen zou van invloed kunnen zijn op de resultaten. Echter een vergelijking van de BPS-

gegevens van de eerst besproken bewoners en de laatst besproken bewoners leverden geen 

significante verschillen op. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat het verschil in 

tijdsverloop tussen de metingen geen of slechts beperkt effect heeft op de resultaten. 

In tabel 21 zijn enkele gegevens van de besproken bewoners met elkaar vergeleken. 

 

Tabel 21. Enkele gegevens van de bewoners, waarvoor tijdens de bewonersbespre-

kingen een zorgplan is opgesteld (N=96).  
      Perc. (n) 

_________________________________________________________________________ 

Naar verpleeghuis   8  ( 8) 

Overleden   25  (24) 

BPS-gegevens   67  (64) 

___________________________________ 

Totaal        100 (96) 

       gemiddelde (n)        

Dimensie BPS  Voor   Na   t-waarde Totale groep 

Cognitie   15.7 (59)  19.6 (59) 3.16**   8.2 (568) 

Psycho-sociaal  

 functioneren
6
  8.5 (64)  10.8 (64) 2.90**   5.8 (564) 

Sociaal contact  7.5 (63)   8.7 (63) 2.37**   5.8 (567) 

_________________________________________________________________________ 

** p < .05 

 

Van de bewoners die gedurende de vervolgbegeleiding zijn besproken is 8% verhuisd naar 

een verpleeghuis en 25% is overleden. Van de 67% die nog in het verzorgingstehuis woonde 

zijn BPS-gegevens met elkaar vergeleken.  

Op de dimensie 'cognitie' vertoont de groep een half jaar na afloop van het substitutieproject 

een duidelijke achteruitgang ten opzichte van voor de bewonersbespreking. Dit betekent dat 

men onder andere meer geheugen-en oriëntatiestoornissen heeft en meer verward gedrag 

vertoont. 

Ook op de andere twee dimensies ('psycho-sociaal functioneren' en 'sociaal contact') van de 

                                                 

     
6
 Bij de BPS heet deze dimensie 'stemming'. Om verwarring met het begrip 'stem-

mingsstoornissen' tegen te gaan is hier voor de naam 'psycho-sociaal functioneren' gekozen 

(zie paragraaf 5.1.2). 
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BPS is deze bewonersgroep verslechterd. De verschillen zijn significant. 

In de laatste kolom van tabel 21 zijn de gegevens van de totale groep van de zeven verzor-

gingstehuizen uit de nulmeting van het onderzoek neergezet. 

Vergelijking van deze scores met de scores van zowel de voormeting als de nameting laat 

zien dat de gemiddelden van de totale groep op alle drie de dimensies aanzienlijk lager liggen 

dan de gemiddelden van de groep die tijdens de bewonersbesprekingen aan de orde zijn 

geweest. 

Deze gegevens en het gegeven dat binnen anderhalf jaar 25% is overleden, lijden tot de 

conclusie dat er voor de bewonersbesprekingen, bewoners zijn geselecteerd die ernstige 

stoornissen hadden en dat deze groep in de periode die op de bewonersbespreking volgde 

verder verslechterde. De extra aandacht die deze groep heeft gekregen van het personeel heeft 

geen achteruitgang van de geestelijke gezondheid kunnen voorkomen. Deze bewoners 

verslechterden of kwamen in een terminale fase.  

Verdere analyse van de gegevens bracht aan het licht dat 60% van de bewonersgroep op één 

of meer dimensies van de BPS achteruit ging en dat er bij 40% sprake was van stabilisatie of 

verbetering. 

Bij welk type bewoner de stabilisatie viel te constateren is af te leiden uit tabel 22. 

In deze tabel is voor iedere dimensie van de BPS een onderscheid aangebracht tussen de 

bewoners die tijdens de meting voorafgaand aan de bewonersbespreking onder het indicatie-

criterium voor de aanwezigheid van problematiek met betrekking tot de cognitie scoorden 

(met scores lager dan of gelijk aan 20) en de bewoners die boven dit criterium scoorden. 
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Tabel 22. Vergelijking van BPS-gegevens van de bewoners tussen de meting voor en de 

meting na de bewonersbespreking (N=59), uitgesplitst naar zwaarte 

problematiek m.b.t. 'cognitie' bij voormeting.  
         gemiddelde (n)        

       Voor    Na   t-waarde 

_________________________________________________________________________ 

 Cognitie bij voormeting ≤ 20 

Cognitie     11.0 (41)   17.1 (41)   4.23** 

Psycho-sociaal 

functioneren     9.1 (41)   12.3 (41)   3.48** 

Sociaal contact    7.4 (41)    8.5 (41)   1.86* 

 Cognitie bij voormeting > 20 

Cognitie     26.3 (18)   25.3 (18)   -.53 

Psycho-sociaal 

 functioneren     8.1 (18)    8.4 (18)    .21 

Sociaal contact    6.9 (18)    9.0 (18)   1.78* 

_________________________________________________________________________ 

** p < .05 * p < .10 

 

Op alle drie de dimensies is bij de groepen, die onder het criterium voor ernstige problema-

tiek met betrekking tot de 'cognitie' scoorden, een significante verslechtering opgetreden. In 

deze groep is er sprake van aanzienlijke verslechtering met betrekking tot de 'cognitie' (het 

gemiddelde gaat ongeveer met 6 punten omhoog). Deze toename van deze 'cognitieve 

stoornissen' gaat gepaard met toename van de problematiek op de andere dimensies ('psycho-

sociaal functioneren' en 'sociaal contact'). 

Bij de bewoners die boven het criterium scoorden is stabilisatie in de problematiek met 

betrekking tot de 'cognitie' opgetreden. De groep is wat deze dimensie betreft niet verder 

achteruit gegaan. Ook het 'psycho-sociaal functioneren' laat geen significante verandering 

zien. Wel zien we dat het 'sociaal contact' verder is verslechterd en blijkbaar heeft deze groep 

bewoners zich verder teruggetrokken uit de sociale omgeving. 

 

 

7.5 Conclusies 

De vervolgbegeleiding is positief ontvangen in de verzorgingstehuizen. De personeelsleden 

hebben serieus gewerkt aan het opstellen van zorgplannen voor bewoners met dementie, 

gedragsproblemen en in mindere mate voor bewoners met depressie. Er is meestal goed 

gewerkt aan de doelstelling voor deze fase van de interventie die met name de introductie van 

het werken met een zorgplan inhield. Hiermee wordt de tweede hypothese die inhoudt dat de 

deskundigen vanuit het verpleeghuis een bijdrage leveren aan de opvang van bewoners met 

psychogeriatrische problematiek bevestigd. De personeelsleden leerden in deze fase gericht 

observeren en rapporteren en via het zorgplan gerichte zorg te leveren aan de bewoners. Ook 

leerde men de zorg vanuit de verschillende invalshoeken van de personeelsleden op elkaar af 

te stemmen en verder samen te werken. 
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De totale groep bewoners, die is besproken tijdens de bewonersbesprekingen, vertoont een 

half jaar na beëindiging van het substitutieproject een verslechtering. 8% is opgenomen in 

een verpleeghuis, 25% is overleden en de overige 67% heeft gemiddeld meer cognitieve 

stoornissen en psychische en sociale problemen. Deze gegevens sluiten aan bij de tendens 

van de laatste jaren in de verzorgingstehuizen, waarbij de bewoners steeds meer psychische 

en somatische problemen hebben.  

Analoog aan het verloop van dementie vertonen de mensen in de eerste en middenfase 

toenemende problematiek en in de laatste fase treedt er meer stabilisatie met betrekking tot de 

problematiek op.  
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8 DE VERZORGINGSTEHUIZEN DRIE MAANDEN NA DE INTERVENTIE 

 

Met de directies, hoofden verzorging en bewonerscommissies van de elf verzorgingstehuizen 

zijn drie maanden na de interventie van 'Nieuw Toutenburg' interviews gehouden om na te 

gaan wat de effecten van de gehele interventie waren. De interventie bestond voor de 

experimentele groep, uit een cursus op het gebied van psychogeriatrie voor het personeel en 

een vervolgbegeleiding in het verzorgingstehuis. Het andere deel van de verzorgingstehuizen, 

de controle groep, heeft in de onderzoeksperiode alleen deelgenomen aan de cursus. 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de evaluaties en de resultaten van de verschillende 

onderdelen van de interventie aan de orde geweest. In dit hoofdstuk zullen de resultaten van 

de gehele interventie worden beschreven.  Zijdelings zal aandacht worden besteed aan de 

eerste twee hypotheses die ook al in de vorige twee hoofdstukken  aan de orde zijn geweest. 

De derde hypothese welke inhoudt: 'de bijdrage vanuit het verpleeghuis leidt tot een 

(permanente) verandering van de organisatiestructuur van het verzorgingstehuis', zal in dit 

hoofdstuk centraal staan. Bij verschillende onderdelen zullen vergelijkingen worden gemaakt 

met de nulmeting. 

In paragraaf 8.1 wordt beschreven hoe men in deze eindmeting aankijkt tegen het eerste deel 

van de interventie, namelijk de cursus en in paragraaf 8.2 wordt de evaluatie van het tweede 

deel namelijk de vervolgbegeleiding uitgewerkt. In paragraaf 8.3 wordt beschreven welke 

veranderingen in de werkwijze van de verzorgingstehuizen door het substitutieproject teweeg 

zijn gebracht en hoe men in het verzorgingstehuis na deze verandering aankijkt tegen de 

opvangmogelijkheden. Daarbij komt ook aan de orde hoe de bewoners, bij monde van de 

bewonerscommissies, aankijken tegen de verruiming van de opvangmogelijkheden. 

In paragraaf 8.4 wordt aangegeven welke knelpunten er nog zijn in de opvang van bewoners 

met psychogeriatrische problematiek. Als aanvullingen op deze door directie en hoofden ver-

zorging geschetste knelpunten worden in paragraaf 8.5 enkele overzichten gegeven van de 

behoefte aan ondersteuning van de personeelsleden. De gegevens van deze paragraaf zijn niet 

ontleend aan de interviews, maar aan de vragenlijsten over de opvattingen over zorg die de 

personeelsleden rondom de cursussen psychogeriatrie hebben ingevuld. In paragraaf 8.6 zijn 

enkele ideeën van de verzorgingstehuizen over de permanente samenwerking met het 

psychogeriatrische verpleeghuis te vinden. Aan het eind van dit hoofdstuk (8.7) worden 

enkele conclusies getrokken. 

 

 

8.1  Evaluatie van de cursus 

Over de cursus wordt door de geïnterviewden over het algemeen een positief oordeel 

uitgesproken. De verzorgingstehuizen uit de controle groep waar (nog) geen vervolgbegelei-

ding heeft plaatsgevonden zijn iets minder positief dan de verzorgingstehuizen uit de 

experimentele groep. 

Door de cursus zijn veranderingen in de verzorgingstehuizen in gang gezet. De veranderin-

gen worden door de directies en hoofden verzorging als volgt omschreven: 

'Men signaleert de problemen van bewoners eerder' 

'Men is zich beter bewust van de problematiek van de bewoners' 

 

Deze uitspraken betreffen de verandering in de observatie van bewoners, waarbij het 
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personeel meer aandacht gekregen heeft voor de problematiek. 

De volgende uitspraken hebben betrekking op de werkwijze bij de zorg van de bewoners: 

 

'Er wordt meer tijd voor contact met de bewoners vrijgemaakt' 

'Het personeel gaat minder tegen de bewoners in en gaat beter na wat er met de bewoner aan 

de hand is' 

'Problemen die men ondervindt in de verzorging van een bewoner spreekt men tegenover 

collega's uit' 

'Er is meer betrokkenheid bij bewoners met psychogeriatrische problematiek' 

 

Men signaleerde dat de veranderingen in de werkwijze in gang gezet waren door de cursus. 

Bij de controle groep is na te gaan of bij het achterwege blijven van de vervolgbegeleiding 

ook veranderingen in de werkwijze signaleert. In de controle groep worden ten opzichte van 

de experimentele groep meer antwoorden gevonden die refereren aan een verhoging van het 

kennisniveau dan antwoorden die een verandering in de omgang met bewoners te zien geven. 

Er wordt bijvoorbeeld opgemerkt: 

'Het personeel heeft meer inzicht gekregen in psychogeriatrische problematiek' 

'De kennis ten aanzien van de psychogeriatrische problematiek is toegenomen, de vaardighe-

den echter niet'. 

 

De respondenten uit de experimentele groep waren minder goed in staat om uitspraken te 

doen die alleen de effecten van de cursus betroffen dan de respondenten uit de controle 

groep. Deze conclusie wordt getrokken, omdat in de eerste groep de vervolgbegeleiding had 

plaatsgevonden en de resultaten daarvan ook in de reacties op de cursus werden verwerkt. 

Het resultaat van de cursus is dan ook voornamelijk dat de kennis toeneemt, maar niet dat de 

personeelsleden anders omgaan met bewoners. Dit kwam ook naar voren bij de verandering 

in opvattingen over zorg (paragraaf 6.3). 

 

De tijdsinvestering die de verzorgingstehuizen voor de cursussen moesten doen was goed op 

te brengen. De personeelsleden konden de cursus in werktijd volgen. In de periode waarin  

veel personeelsleden een cursus volgden werd gebruik gemaakt van invalkrachten. De inves-

tering die men heeft moeten doen vond men opwegen tegen de positieve resultaten die er uit 

kwamen. 

 

Uit de interviews met de bewonerscommissies blijkt dat de bewoners er niet zoveel van 

gemerkt hebben dat de personeelsleden naar een cursus gingen. Van de elf bewonerscommis-

sies zeggen zeven dat ze wel gehoord hadden van de cursussen via de directeur of via een 

verzorgende en vier wisten niets van cursussen op 'Nieuw Toutenburg'. Men heeft als gevolg 

van de cursussen geen onderbezetting van het personeel geconstateerd. Daar de personeelsle-

den per verzorgingstehuis verspreid werden over verschillende cursusgroepen hebben de 

bewoners er weinig van gemerkt. 
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8.2  De evaluatie van de vervolgbegeleiding 

In de vervolgbegeleiding door medewerkers van 'Nieuw Toutenburg' is gewerkt aan het 

opzetten van bewonersbesprekingen. Personeelsleden werden voorafgaand aan bewonersbe-

sprekingen geïnstrueerd om bewoners gericht te observeren en een gestructureerde rapportage 

op te stellen. Vervolgens leerde men in de bewonersbespreking een zorgplan op te stellen. 

In twee verzorgingstehuizen heeft men naast deze onderwerpen gewerkt aan het opzetten van 

groepsverzorging, in één tehuis met de hulp van de medewerkers van 'Nieuw Toutenburg' en 

in een ander tehuis zonder hun hulp. 

De effecten van de vervolgbegeleiding worden door de directies en hoofden verzorging van 

de zeven verzorgingstehuizen, waar de vervolgbegeleiding had plaatsgevonden op verschil-

lende manieren omschreven. Aan de hand van enkele onderwerpen worden hun uitspraken 

hieronder weergegeven. 

 

Inzicht 

'Men heeft een beter inzicht in het menselijk functioneren, men kijkt meer naar de achter-

gronden van de problemen' 

'Het personeel heeft inzicht gekregen in psychogeriatrische problematiek, geleerd om er over 

te praten en geleerd om op één lijn te komen' 

'Tijdens de bewonersbesprekingen is er een gerichtere vraagstelling en de zaken zijn beter 

bespreekbaar' 

 

Het inzicht in de psychogeriatrische problematiek is met name verhoogd door de cursussen 

en zoals in hoofdstuk 6 is geconstateerd op peil gehouden door de vervolgbegeleiding. In 

deze verzorgingstehuizen heeft de kennis een inbedding in het dagelijks werk gekregen. 

 

Werkwijze 

'Het zorgplan wordt gezien als essentieel onderdeel in de zorg van de bewoners met psycho-

geriatrische problematiek' 

'Er is een goed draaiende groepsverzorging gekomen en dat levert rust op voor andere 

bewoners. Bovendien is de groepsverzorging goed gentegreerd in de rest van de verzorging' 

'Er wordt meer verwezen naar de polikliniek van verpleeghuis Nieuw Toutenburg en daarvan 

krijgen we degelijke informatie over wat er met de bewoner aan de hand is'. 

 

Enkele door het verpleeghuis geïntroduceerde elementen zoals het werken met een zorgplan, 

de groepsverzorging en het mogelijke gebruik van de polikliniek zijn in deze tehuizen naar 

voren geschoven als belangrijke onderdelen in de opvang van bewoners met psychogeriatri-

sche problematiek. 

 

Omgang 

'Personeelsleden hebben meer betrokkenheid bij bewoners' 

'Er worden meer initiatieven genomen in de omgang met bewoners, en er is meer acceptatie 

van bewoners met psychogeriatrische problematiek' 

'Er worden meer contacten met de familieleden van bewoners gelegd' (Een onderdeel van het 
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zorgplan is om via een familielid de levensgeschiedenis van de bewoner in kaart te brengen). 

 

Niet alleen de werkwijze wordt gestructureerd maar men signaleert ook meer aandacht en een 

betere omgang met bewoners met psychogeriatrische problematiek. 

 

Afstemming van zorg 

'Er is een eensgezinde benadering voor bewoners ontstaan' 

'Er is meer structuur in de verzorging gekomen en de activiteiten van de personeelsleden zijn 

beter op elkaar afgestemd' 

 

Via de bewonersbesprekingen, waarin de zorgplannen worden samengesteld krijgt deze 

afstemming van de zorg vorm. 

 

Beroepsuitoefening 

'Het heeft een extra dimensie aan het beroep van de verzorgenden gegeven en een goede 

bijdrage aan de veranderende beroepsrol voor de toekomst' 

'Via het substitutieproject zijn medewerkers, die aanvankelijk alleen huishoudelijk werk 

deden omgeschoold tot verzorgenden' 

'Problemen in de omgang met bewoners kan men beter oplossen, men loopt er minder in vast 

en het lijkt erop dat er minder ziekteverzuim is' 

 

Dat het substitutieproject effect heeft gehad op de beroepsuitoefening van het personeel zelf 

is een niet onbelangrijk neveneffect. Meer kennis en meer mogelijkheden voor de omgang 

met bewoners kan de motivatie van de personeelsleden verhogen en het beroep van de 

verzorgende interessanter maken. 

 

 

De beoogde effecten waren onder andere kennis over en inzicht in psychogeriatrische 

problematiek, een verandering van de werkwijze en van de omgang met bewoners en een 

onderlinge afstemming van de zorg. Deze effecten blijken in de zeven verzorgingstehuizen 

waar de vervolgbegeleiding heeft plaatsgevonden drie maanden na afloop van het substitutie-

project nog aanwezig te zijn. Bovendien zijn er nog enkele neveneffecten geconstateerd voor 

de beroepsuitoefening van de verzorgenden, zoals een betere motivatie en minder vastlopen 

in de problemen op het werk. In de uitlatingen van de directies en de hoofden verzorging 

klinkt door dat men de veranderingen heeft geaccepteerd en dat de bemoeienis vanuit het 

verpleeghuis geen wrevels heeft gewekt.  

Daarnaast geven alle geïnterviewden aan dat het substitutieproject heeft voldaan aan de 

verwachtingen of dat het zelfs de verwachtingen heeft overtroffen. 

 

De vervolgbegeleiding heeft naar het idee van de geïnterviewden extra tijdsinvestering 

gekost. De voorbereiding van de bewonersbespreking en de bewonersbespreking zelf (per 

afdeling ongeveer één keer per maand) werden met name in de begintijd als arbeidsintensief 

ervaren. In enkele verzorgingstehuizen vond de voorbereiding regelmatig in de vrije tijd van 
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de personeelsleden plaats. 

In het laatste deel van de vervolgbegeleiding werd deze methode van werken als minder 

arbeidsintensief ervaren omdat men het meer geïntegreerd had met de andere werkzaamhe-

den. 

 

De bewonerscommissies geven aan dat ze weinig tot niets direct gemerkt hebben van  de 

verschillende onderdelen van de vervolgbegeleiding. Het werken met gestructureerde 

observatie, rapportage, een bewonersbespreking en een zorgplan is tot geen enkele 

bewonerscommissie doorgedrongen of niet onthouden. Tijdens de interviews van de eindme-

ting was niemand van de bewoners van de bewonerscommissie op de hoogte van de 

ontwikkelingen in het tehuis. 

Ook heeft men weinig gemerkt van een andere omgang van het personeel met bewoners met 

psychogeriatrische problematiek. 

 

 

8.3  De organisatiestructuur van de verzorgingstehuizen na de vervolgbegeleiding 

Nadat in de zeven verzorgingstehuizen de vervolgbegeleiding heeft plaatsgevonden vallen 

verschillende structurele veranderingen te constateren. 

Deze paragraaf besteedt met name aandacht aan de derde hypothese, die betrekking heeft op 

de (permanente) verandering van de organisatiestructuur van het verzorgingstehuis. 

De veranderingen zijn beoogd door middel van een interventie vanuit het substitutieproject, 

maar ze zouden ook door andere factoren veroorzaakt kunnen zijn. Om dit laatste na te gaan 

zal een vergelijking worden gemaakt tussen de verzorgingstehuizen van de experimentele 

groep en die van de controle groep. 

Allereerst worden enkele objectieve kenmerken zoals observatie, rapportage, overleg en de 

aanwezigheid van groepsverzorging tussen de nulmeting en de eindmeting vergeleken en 

daarna de subjectieve inschatting van de geïnterviewden of zij vinden dat zij de bewoners 

met psychogeriatrische problematiek kunnen opvangen. 

 

 

 

 

8.3.1  Objectieve kenmerken van de organisatiestructuur 

In tabel 23 wordt een vergelijking tussen de nulmeting (M1) en de eindmeting (M2) met 

betrekking tot de organisatie van de verzorging gemaakt, waarbij onderscheid wordt gemaakt 

tussen de experimentele- en de controle groep. 

 

Tabel 23. Organisatie van de verzorging in de verzorgingstehuizen (N=11). 
_________________________________________________________________________ 

        Experimenteel (n=7)  Controle (n=4) 

        M1   M2   M1   M2 

_________________________________________________________________________ 

Observatie 
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Observatielijst     -   7   -   - 

BPS       -   6   -   - 

Rapportage 

Dagrapportage     7   7   4   4 

Persoonsgebonden rapportage 3   7   1   1 

Zorgplan      1   7   -   - 

Overleg 

Werkoverleg     6   6   3   3 

Bewonersbespreking   3   7   -   - 

Vaststellen zorg 

  in team      2   3   1   3 

 

Groepsverzorging    5   7   1   1 

_________________________________________________________________________ 

 

Observatie 

Tijdens de vervolgbegeleiding is een observatielijst met een aantal aandachtspunten voor 

observatie (Blaauw e.a., 1991) in de verzorgingstehuizen geïntroduceerd. Hierin wordt 

aandacht besteed aan de lichamelijke en psychische toestand van de patiënt, zijn sociale 

contacten, zijn ADL en gedrag. Bij de nulmeting (zie tabel 23) werd in geen enkel verzor-

gingstehuis deze observatielijst gebruikt en bij de eindmeting in alle 7 tehuizen van de 

experimentele groep. 

De Beoordelingsschaal voor Psychische en Sociale problematiek (BPS), werd voorafgaand 

aan het substitutieproject in geen enkel tehuis gebruikt voor de observatie en zorg voor de 

bewoners. In 5 verzorgingstehuizen is deze observatie methode voorafgaand aan het substitu-

tieproject geïntroduceerd. In twee andere tehuizen is de BPS ten behoeve van dit evaluatie-

onderzoek (zie paragraaf 4.2.1) geïntroduceerd. In één verzorgingstehuis is na afloop van het 

project de BPS niet meer gebruikt, waarbij men als reden aangaf dat men na invulling de 

observaties niet meer las. 

Bij het gebruik voor individuele bewoners wordt niet zozeer gekeken naar de drie dimensies 

('cognitie', 'psycho-sociaal functioneren' en 'sociaal contact') van deze schaal, maar er wordt 

meer gekeken naar de afzonderlijke items. De items, zoals 'kan de weg in huis niet vinden', 

'jammert en klaagt' of 'trekt zich terug op de kamer' kunnen direct een aanknopingspunt 

vormen voor een bepaalde omgang met de bewoner.  

Voor de bewonersbespreking worden deze observatielijsten veelal aangevuld met een 

familie-anamnese. 

 

 

Rapportage 

In alle verzorgingstehuizen is er per afdeling een rapportageschrift, waarin de bijzonderheden 

van bewoners overdag of s'nachts worden vermeld. In deze 'dagrapportage' of 'overdrachts-

rapportage' worden de bijzonderheden niet per bewoner, maar van de verschillende bewoners 

door elkaar opgeschreven. Deze vorm van rapportage is wel geschikt bij de overdracht van de 
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verantwoordelijkheden tussen verschillende diensten, maar niet voor het opstellen van een 

zorgplan voor een individuele bewoner. Deze vorm van rapportage was al aanwezig in alle 

verzorgingstehuizen voor het substitutieproject en is daarna ook blijven bestaan.  

Tijdens de vervolgbegeleiding zijn met betrekking tot de inhoud van deze overdrachtsrappor-

tage verbeteringen aangebracht. Met name is tijdens de bewonersbespreking door de koppels 

van 'Nieuw Toutenburg' naar voren gebracht dat er extra aandacht besteed moest worden aan 

afspraken in het individuele zorgplan bij deze overdrachtsrapportage. Dit werd gedaan om de 

continuïteit van zorg voor de bewoners te bevorderen.  

 

Bij drie tehuizen van de experimentele groep werd al met persoonsgebonden rapportage 

gewerkt, waarbij per bewoner een dossier werd aangelegd. In vier verzorgingstehuizen is 

tijdens de vervolgbegeleiding een persoonsgebonden rapportage geïntroduceerd. Naast 

persoonsgegevens, de levensgeschiedenis van de bewoner, relevante medische en somatische 

gegevens, familiegegevens, en gegevens over hobby's, worden per bewoner de belangrijkste 

ontwikkelingen in het dossier genoteerd. Vaak zijn de beschreven ontwikkelingen een 

samenvatting van aantekeningen van observaties van de bewoner die verschillende 

verzorgenden van de afdeling of van de groep maken. 

In de controle groep werd zowel bij de nulmeting als bij de eindmeting in één verzorgings-

tehuis met persoonsgebonden rapportage gewerkt. 

Op grond van de observaties en rapportages worden tijdens een bewonersbespreking 

behandelafspraken gemaakt en een zorgplan opgesteld. 

Tijdens de nulmeting werd in één verzorgingstehuis van de experimentele groep met een 

zorgplan gewerkt. Bij de eindmeting werkten alle zeven verzorgingstehuizen van de experi-

mentele groep met een zorgplan. In de controle groep werd zowel in de nulmeting als in de 

eindmeting niet met een zorgplan gewerkt.  

 

Overleg over bewoners 

Bij de nulmeting en bij de eindmeting blijkt er op de afdelingen van de meeste verzorgingste-

huizen van de experimentele groep en van de controle groep een werkoverleg te zijn. Vaak is 

dit overleg een combinatie van bespreking van beleidszaken en een bespreking over bewo-

ners. Ten aanzien van bewoners wordt met name gesproken over opvallende problemen. 

 

Met een bewonersbespreking wordt hier bedoeld een bijeenkomst van afdelingspersoneel en 

groepsverzorging, waarin systematisch de problematiek van de bewoner wordt besproken, 

waarin naar oplossingen van de problematiek wordt gezocht en een specifieke aanpak voor 

de bewoner wordt bedacht. 

In drie van de verzorgingstehuizen van de experimentele groep werden was deze overleg-

vorm al aanwezig voor het substitutieproject en tijdens de vervolgbegeleiding is dit 

uitgebreid tot zeven verzorgingstehuizen. Drie maanden later tijdens de eindmeting werden 

in al deze tehuizen nog steeds bewonersbesprekingen, waarin gewerkt werd aan het opstellen 

en evalueren van zorgplannen, gehouden. 

Deze vorm van overleg kwam zowel tijdens de nulmeting als tijdens de eindmeting niet voor 

in de verzorgingstehuizen van de controle groep. 
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Overigens zijn er in de verzorgingstehuizen nog verschillende andere vormen van overleg 

over bewoners. Bijvoorbeeld overleg door de verschillende medewerkers van de groepsver-

zorging of overleg tussen het hoofd van de verzorging, het afdelingshoofd en de huisarts of 

medisch adviseur. Deze vormen van overleg zijn hier buiten beschouwing gelaten. 

 

De hoeveelheid zorg die een bewoner nodig heeft wordt voor de opname geïnventariseerd 

door de indicatiecommissie en een vertegenwoordiger van het verzorgingstehuis. Tijdens de 

eerste weken als de bewoner is opgenomen wordt de hoeveelheid benodigde zorg vastgesteld. 

Voor het substitutieproject gebeurde dit bij twee verzorgingstehuizen in het team en na de 

vervolgbegeleiding is dit uitgebreid tot drie verzorgingstehuizen. In de andere gevallen wordt 

de hoeveelheid zorg vastgesteld door het hoofd verzorging en/of het afdelingshoofd. 

Het is opvallend dat dit niet in alle tehuizen tijdens de bewonersbespreking plaatsvindt. 

Mogelijk komt dit doordat het vaststellen van de zorg ook over de andere bewonersgroep, 

waarbij geen sprake is van psychogeriatrische problematiek, gebeurt. Maar het is ook 

mogelijk dat deze manier van zorgtoekenning een rudiment is van de oude organisatiestruct-

uur en er nog geen optimale integratie met de nieuwe werkwijze heeft plaatsgevonden. 

Ook in de controle groep wordt de zorg in sommige tehuizen vastgesteld in overleg met het 

afdelingsteam. Bij de nulmeting was dit in één verzorgingstehuis het geval en bij de eindme-

ting geven drie verzorgingstehuizen aan dat de hoeveelheid zorg wordt vastgesteld in overleg 

met het afdelingsteam. Voor deze verzorgingstehuizen is alleen zicht op een interventie die 

bestond uit de cursus van 'Nieuw Toutenburg'. Het is mogelijk dat in de cursus een stimulans 

is gegeven tot meer overleg over de hoeveelheid zorg van de bewoners. 

 

Groepsverzorging 

In vijf van de verzorgingstehuizen van de experimentele groep was tijdens de nulmeting 

groepsverzorging aanwezig. In één verzorgingstehuis is het opzetten van de groepsverzorging 

gestimuleerd en in één verzorgingstehuis is de groepsverzorging van de grond af opgebouwd. 

Tijdens de eindmeting was in alle verzorgingstehuizen van de experimentele groep de 

groepsverzorging aanwezig. 

In de controle groep was tijdens de nulmeting groepsverzorging aanwezig in één verzor-

gingstehuis en dit is in de periode daarna ook zo gebleven. 

 

 

8.3.2 Evaluatie van de opvangmogelijkheden 

Aan de directies, de hoofden verzorging en de bewonerscommissies is de vraag gesteld of zij 

vinden dat het verzorgingstehuis er ook is voor ouderen met psychogeriatrische problematiek. 

Het percentage van de geïnterviewden dat hierop positief reageerde is weergegeven in tabel 

24. 

Het complementaire percentage (tot 100%) heeft aangegeven dat zij vinden dat het verzor-

gingstehuis er niet is voor bewoners met psychogeriatrische problematiek, dat men deels 

positief en deels negatief is of dat het geschikt zou zijn als eraan bepaalde voorwaarden werd 

voldaan. 
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Tabel 24.Vergelijking tussen nulmeting (M1) en eindmeting (M2) met betrekking tot de 

beoordeelde geschiktheid van het verzorgingstehuis voor bewoners met 

psychogeriatrische problematiek (N=11).  
_________________________________________________________________________ 

       Experimenteel n(%)   Controle n (%)  

      M1   M2    M1   M2   

_________________________________________________________________________ 

Directie    5 (71)  7 (100)   2 (50)  2 (50)  

Hoofd verzorging  2 (29)  2 (29)   1 (25)  2 (50) 

Bew. commissie  2 (29)  2 (29)   1 (25)  2 (50) 

_________________________________________________________________________ 

 

In de experimentele groep is bij de directies sprake van een verschuiving in de beoordeling 

van de geschiktheid van het verzorgingstehuis voor bewoners met psychogeriatrische 

problematiek (van 5 naar 7).  

Bij de andere twee geledingen geven  zowel in de nulmeting als in de eindmeting 2 van de 

zeven aan dat men positief is over de geschiktheid van het verzorgingstehuis voor bewoners 

met psychogeriatrische problematiek. 

In de controle groep is er bij de directies geen sprake van een verschuiving, maar wel bij de 

hoofden verzorging (van 1 naar 2). Van de bewonerscommissies was er één positief bij de 

nulmeting en geen bij de eindmeting. 

 

In beide groepen is er wat dit onderwerp betreft geen grote verschuiving na de interventie. De 

in gang gezette veranderingen hebben nog niet een dusdanig effect dat iedereen er van 

overtuigd is dat het verzorgingstehuis ook geschikt is voor bewoners met psychogeriatrische 

problematiek. Het is opvallend dat uit tabel 24 blijkt dat de directies zowel tijdens de 

nulmeting als tijdens de eindmeting positiever zijn dan de hoofden verzorging en de bewo-

nerscommissies. 

Waar dit aan ligt kan worden nagegaan als we een aantal uitspraken met elkaar vergelijken. 

 

Directies  

'Ja mits er goed gewoond kan worden en men privacy kan ervaren.' 

'Ja, er moeten wel voldoende instrumenten zijn om opvang te bieden, onder andere moeten 

de scholingsmogelijkheden worden uitgebreid.' 

'Het is niet goed dat ouderen die op een aantal punten achteruitgaan direct in een verpleeghuis 

worden opgenomen, wij moeten er aan werken om de opvang voor hen te realiseren' 

 

Deze uitspraken illustreren dat directies, als zij  het beleid in overweging nemen, vinden dat 

ouderen met psychogeriatrische problematiek wel in het verzorgingstehuis kunnen blijven. 

 

Hoofden verzorging  

'Eigenlijk niet, maar doordat verpleeghuizen te vol zijn worden we wel gedwongen om 
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mensen hier te houden.' 

'Mensen die eenmaal hier zijn moet je wel blijven opvangen.' 

'Bij dwaalgedrag wordt het problematisch, het verzorgingstehuis is wel geschikt voor mensen 

die met begeleiding zelfstandig kunnen functioneren.' 

'Het personeel is er eigenlijk niet voor opgeleid maar de situatie is zo gegroeid dat we deze 

ouderen wel op moeten vangen' 

'Omdat er geen toezicht is op de uitgang kunnen we niet teveel mensen hebben die weglo-

pen.' 

'Ja, mits er geen gevaar ontstaat voor henzelf of voor een medebewoner.' 

'Nee, het verzorgingstehuis is er niet op ingericht' 

 

De hoofden verzorging voelen zich onder druk staan door de bewoners met psychogeriatri-

sche problematiek. Het beeld dat zij schetsen is negatiever dan het beeld van de directies, 

waarschijnlijk omdat men dichter bij de bewoners staat en dagelijks de extra werkdruk die 

deze bewoners geven ervaart. 

 

Bewonerscommissies  

'Voor de mensen zelf is het wel goed als ze hier kunnen wonen, op zo'n zaal in het verpleeg-

huis is het niet prettig. Zolang ze geen ernstige overlast bezorgen kunnen ze hier wel blijven 

wonen.' 

'De "minsken dy 't verstân net mear hawwe" horen hier niet, de verpleeghuizen zijn er beter 

op ingesteld. Men is hier te geïsoleerd op de eigen kamer en men eist teveel van het 

personeel.' 

'Nee, ze leggen een te grote druk op bewoners die geestelijk gezond zijn. Deze mensen 

krijgen in een verzorgingstehuis niet de aandacht die ze nodig hebben.' 

'Eigenlijk niet, soms lijkt het hier net een verpleeghuis. Ze worden gelukkig wel goed 

opgevangen in de groepsverzorging.' 

'Er zijn hier teveel bewoners met deze problematiek, een aparte vleugel voor deze bewoners 

zou goed zijn.' 

'We kunnen zelf ook zo worden en dan is het prettig om hier opgevangen te kunnen worden.' 

 

De bewoners van de bewonerscommissies voelen zich bedreigd door de groter wordende 

groep bewoners met psychogeriatrische problematiek. Zij vinden het vervelend als deze 

bewonersgroep overlast bezorgt bij hen en meer aandacht van het personeel claimt. 

Aan de ander kant accepteert men de situatie en ziet men ook voordelen, bijvoorbeeld zal 

men indien nodig zelf ook opgevangen kunnen worden. 

 

 

Beoordeling van de mogelijkheden door de directies en de hoofden verzorging 

Tijdens de nulmeting en tijdens de eindmeting is aan de directies en de hoofden verzorging 

gevraagd of zij het idee hadden de bewoners met psychogeriatrische problematiek goed op te 

kunnen vangen. In tabel 25 wordt een vergelijking tussen deze twee metingen voor de 

experimentele en de controle groep gemaakt. 
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Tabel 25.Het kunnen opvangen van bewoners met psychogeriatrische problematiek. 
_________________________________________________________________________ 

       Experimenteel (n=4)  Controle (n=8) 

       M1  M2    M1  M2 

_________________________________________________________________________ 

Wel       1  10    -  - 

Niet helemaal     3   3    2  2 

Niet      10   1    6  6 

_________________________________________________________________________ 

Totaal     14  14    8  8 

 

De directies en de hoofden verzorging van de verzorgingstehuizen uit de experimentele groep 

veranderen van opvatting over de mogelijkheden in hun tehuis voor de opvang van bewoners 

met psychogeriatrische problematiek. Tijdens de nulmeting (M1) vindt 1 geïnterviewde dat 

het verzorgingstehuis dit wel kan en tijdens de eindmeting (M2) zijn dit er 10 geworden. Het 

idee dat men niet helemaal de problematiek op kan vangen wordt door evenveel (3) personen 

in de nulmeting als in de eindmeting aangegeven. Het niet kunnen opvangen van bewoners 

met psychogeriatrische problematiek wordt tijdens de nulmeting door 10 personen aange-

geven en tijdens de eindmeting daalt dit aantal naar 1. 

In de controle groep zijn wat dit onderwerp betreft geen veranderingen. Bij beide metingen 

vinden 2 personen dat ze het niet helemaal goed aankunnen en 6 personen vinden dat ze 

bewoners met psychogeriatrische problematiek niet goed kunnen opvangen. 

 

 

De directies en hoofden verzorging schetsen een wisselend beeld over de omgang van de 

'gezonde' bewoners met deze bewonersgroep. Soms is men tolerant en helpt men de mensen, 

soms laat men hen links liggen en vindt er uitstoting plaats.  

De geïnterviewden geven aan dat er sprake is van onbegrip en angst en dat men soms afstand 

houdt. 

In enkele verzorgingstehuizen worden activiteiten ontplooid om meer begrip bij te brengen 

voor deze bewonersgroep. Er worden mensen van de Alzheimer stichting uitgenodigd om 

voorlichting te geven of men stimuleert integratie door de bewoners bijvoorbeeld tijdens het 

koffie drinken bij de groepsverzorging te laten komen. 

 

 

Beoordeling van de mogelijkheden door de bewonerscomissies 

Over de omgang met deze bewonersgroep geven de bewonerscommissies zelf aan dat men 

soms geïrriteerd wordt door een bewoner die steeds dezelfde vraag stelt. Ook is het weleens 

lastig als een bewoner de verkeerde kamer inloopt. 

Over het algemeen schetsen de bewonerscommissies het beeld dat men op een gemoedelijke 

manier omgaat met de bewoners met psychogeriatrische problematiek, dat ze bijvoorbeeld 

dwalende medebewoners wel naar hun kamer brengen en dat men het niet erg vindt om het 
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personeel te waarschuwen als een bewoner wegloopt. 

 

 

8.4 Overgebleven knelpunten 
In de verzorgingstehuizen waar vervolgbegeleiding heeft plaatsgevonden zijn nog niet alle 

problemen voor de opvang van bewoners met psychogeriatrische problematiek opgelost. Er 

zijn nog enkele knelpunten overgebleven. 

- Weglopen van bewoners. Daar verschillende verzorgingstehuizen geen permanente 

bezetting van een receptie hebben is er onvoldoende zicht op de uitgang en kunnen de 

bewoners in het dorp gaan dwalen. In een verzorgingstehuis was dit probleem opgelost met 

een zendertje voor een weglopende bewoner, waardoor deze gelokaliseerd kon worden. 

- De afwezigheid van groepsverzorging in de weekenden. In de tehuizen waar de groepsver-

zorging niet zeven dagen per week is wordt dit als gemis ervaren omdat een aantal bewoners 

niet weet wat ze moeten doen. In sommige gevallen werden deze bewoners door middel van 

een huiskamerproject opgevangen. 

- Het verbod op gebruik van dwangmiddelen. In de verpleeghuizen kan men bij ernstige 

onrust een onrustband gebruiken of de bewoner separeren. In de verzorgingstehuizen is dit 

niet toegestaan en dit wordt soms als gemis ervaren om een bewoner te kunnen handhaven in 

het verzorgingstehuis. 

- Nieuw personeel. In sommige tehuizen zijn veel wisselingen van personeelsleden. Het 

nieuwe personeel heeft de interventie niet meegemaakt en zal geschoold moeten worden. 

- Gemis aan bepaalde disciplines. Bepaalde hulpverleners zoals een vaste fysiotherapeut of 

een ergotherapeut worden gemist in het verzorgingstehuis. 

- De rol van de SGD van de RIAGG. De SGD medewerkers doen met name de indicatiestel-

ling van bewoners voor het verpleeghuis. Enkele verzorgingstehuizen vinden dit niet 

voldoende en zouden ook uit die richting meer adviezen voor de zorg willen krijgen. 

-De rol van de huisartsen. De bewoners van een verzorgingstehuis hebben verschillende 

huisartsen. Sommige huisartsen zijn wel en sommigen zijn niet op het verzorgingstehuis 

gericht. Er is meestal weinig tot geen overleg met het afdelingspersoneel. Nu men heeft leren 

werken met een geïntegreerde benadering van de bewoner doorkruisen huisartsen soms de 

zorgverlening. 

 

Enkele knelpunten kunnen worden opgelost in het verzorgingstehuis zelf, zoals bijvoorbeeld 

bij de eerste twee knelpunten is aangegeven, en andere kunnen met behulp van het verpleeg-

huis worden opgelost, hetgeen ook zal blijken uit de visie op samenwerking in paragraaf 8.6. 

 

 

8.5  Ondersteuning van personeelsleden 
Welke hulp de personeelsleden bij hun werkzaamheden wensen kon worden aangegeven op 

de vragenlijsten die zij voor, vlak na en ongeveer een jaar na de cursus hebben ingevuld. Per 

vragenlijst was er de mogelijkheid om drie keer aan te geven of men naar aanleiding van een 

gesignaleerd gedragsprobleem bij een bewoner hulp nodig had. In het totaal over de drie 

metingen werd 258 keer gereageerd op deze vraag. Uit een vergelijking tussen de drie 
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metingen van de experimentele groep en de controle groep bleek dat de categorieën van tabel 

26 steeds ongeveer even vaak werden aangegeven. Om een beeld te schetsen welke hulp het 

personeel van de verzorgingstehuizen wil bij de diverse problemen van bewoners zijn de 

gegevens van alle metingen bijeen gezet. 
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Tabel 26.Overzicht van onderwerpen waar het personeel (N=144) hulp bij nodig heeft.  
 

Onderwerp      % 

______________________________________________ 

Omgang met bewoners/kennis 

 over psychogeriatrie     57 

Diagnostiek        6 

Instellen medicatie       2 

Opstellen zorgplan       6 

Diversen        19 
1
 

Geen hulp voor dit probleem nodig 10 

______________________________________________ 

Totaal        100% (n=258)* 

______________________________________________ 

1 o.a. werd aangegeven dat er meer tijd nodig was 

* De gegevens zijn afkomstig van drie metingen. 

 

Voor het grootste gedeelte is aangegeven dat men wilde leren hoe men met de bewoners met 

psychogeriatrische problematiek moest omgaan en dat men verdere kennis over dit 

onderwerp wilde krijgen (57%). In mindere mate wil men hulp bij diagnostiek, instellen van 

medicatie en het opstellen van een zorgplan. Onder diversen is een hoog (19%) percentage te 

vinden waarbij het hier voor een groot deel antwoorden betrof die niet direct aansluiten bij de 

vraag welke hulp men nodig had. Het betreft hier met name de wens om meer tijd te krijgen 

en personeel beschikbaar te hebben voor bewoners met psychogeriatrische problematiek. 

In 10% van de gevallen werd aangegeven dat er geen hulp nodig was voor het omgaan met 

het betreffende gedragsprobleem. 

 

Dat er over de drie metingen geen verschillen te vinden zijn voor de verschillende verzor-

gingstehuizen, is te verklaren door het feit dat de algemene onderwerpen zoals de omgang 

met bewoners/ kennis over psychogeriatrie en de restcategorie vaker zijn aangegeven dan de 

meer specifieke onderwerpen zoals diagnostiek, instellen van medicatie en het opstellen van 

een zorgplan.  Dat er aan scholing behoefte blijft bestaan ook na de cursus en de 

vervolgbegeleiding geeft aan dat velen gemotiveerd zijn om steeds meer te weten over 

psychogeriatrie en men wat dit onderwerp betreft aan 'éducation permanente' kan doen. 

 

Per meting was er de mogelijkheid om naar aanleiding van ieder door de respondent 

aangegeven gedragsprobleem (maximaal drie maal) te beschrijven uit welke richting men 

hulp denkt nodig te hebben. Omdat ook hier geen verschillen werden gevonden tussen de 

metingen van de verschillende verzorgingstehuizen zijn ook deze gegevens van alle metingen 

in één tabel geplaatst. Tabel 27 geeft de percentages van alle aangegeven mogelijkheden bij 

de drie metingen weer. 

 

Tabel 27. Overzicht van welke hulp het personeel (N=144) nodig heeft.  
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Benodigde hulp     % 

___________________________________________ 

Deskundige (b.v. psycholoog of 

 psychiater)      52 

Overleg collega's     16 

Meer groepsverzorging/ 

activiteitenbegeleiding     9 

Meer personeel      5 

Bijscholing       9 

Overig        9 

___________________________________________ 

Totaal       100% (n=194)* 

___________________________________________ 

* De gegevens zijn afkomstig van drie metingen. 

 

 

  

Men heeft met name behoefte aan een psycholoog, psychiater of andere deskundige op het 

gebied van psychogeriatrie (52%). Daarnaast verwacht men ondersteuning door overleg met 

collega's (16%). Ook wil men de capaciteit van het verzorgingstehuis graag uitbreiden in de 

vorm van meer groepsverzorging, activiteitenbegeleiding en personeel in het algemeen. Zoals 

al eerder is opgemerkt geeft men ook hierbij aan dat men door bijscholing beter denkt te 

kunnen reageren op gedragsproblematiek. 

 

Het merendeel van het personeel (90%) vindt dat in hun verzorgingstehuis extra zaken 

geregeld moeten worden om bewoners met psychogeriatrische problematiek goed op te 

vangen. Bij dit onderwerp waren ook geen verschillen in de drie metingen. 

Welke zaken er extra geregeld moeten worden, aangegeven tijdens de drie metingen, staat 

uitgewerkt in tabel 28. 
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Tabel 28. Overzicht van onderwerpen die extra moeten worden geregeld voor bewoners 

met psychogeriatrische problematiek volgens personeelsleden (N=144) . 

 

Gewenste verandering    % 

___________________________________________ 

Organisatorische veranderingen  35 

Meer bijscholing     23  

Aantrekken deskundigen    7 

Extra personeel     12 

Verandering werkwijze    18 

Diversen        5 

___________________________________________ 

Totaal       100% (n=289) 

___________________________________________ 

* De gegevens zijn afkomstig van drie metingen. 

 

Het aanbrengen van organisatorische en bouwkundige veranderingen in het verzorgingstehuis 

wordt in 35% van de gevallen aangegeven. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een aparte 

afdeling voor bewoners met psychogeriatrische problematiek en om aanpassingen van het 

tehuis bijvoorbeeld beveiliging van trappen, controle op de deur naar buiten. 

Ook hier blijkt weer de behoefte aan bijscholing, het aantrekken van deskundigen en meer 

personeel. Tenslotte geeft 18% aan dat door een verandering in de werkwijze een betere 

opvang van bewoners met psychogeriatrische problematiek gerealiseerd kan worden. Het 

gaat hierbij met name om het werken met een zorgplan, dat in een bewonersbespreking wordt 

samengesteld en het betrekken van de familie bij de zorg van de bewoner. 

 

 

8.6 Verdere samenwerking met de verpleeghuizen 

De gedurende het substitutieproject opgebouwde samenwerking met 'Nieuw Toutenburg',  zal 

met vijf verzorgingstehuizen worden gecontinueerd. De zeven andere verzorgingstehuizen 

hebben, in een regionaal overleg tussen de directies van verpleeghuizen en verzorgingstehui-

zen, besloten zich te richten op een ander verpleeghuis dat meer in hun nabijheid ligt. 

Verdere verwachtingen van directies en hoofden verzorging over de samenwerking met een 

verpleeghuis zijn: 

Door middel van opfriscursussen en terugkomdagen zou men graag zien dat de kennis en 

vaardigheden van personeelsleden verder aangescherpt worden. Men wil graag weer een 

cursusaanbod op het terrein van psychogeriatrie voor nieuwe personeelsleden. 

Ook wordt in sommige verzorgingstehuizen aangegeven dat er behoefte is aan scholing van 

het huishoudelijk personeel op het terrein van de psychogeriatrie, zodat ook deze beroeps-

groep vaardigheden ontwikkelt voor een goede omgang met bewoners. 

Voor de voortgang van het werken met zorgplannen zou ongeveer een keer per jaar in het 

verzorgingstehuis een follow-up bijeenkomst kunnen plaatsvinden. Sommige verzorgingste-

huizen zouden ook nog wel een directe ondersteuning van de bewonersbesprekingen willen. 
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Men blijft behoefte houden aan adviezen over bewoners van een psycholoog, een verpleeg-

kundige van het verpleeghuis en/of een verpleeghuisarts. Ook wil men voor sommige 

bewoners gebruik blijven maken van de polikliniek. 

In één verzorgingstehuis leven ideeën over vergaande afstemming tussen het verpleeghuis en 

enkele verzorgingstehuizen. Daarmee zouden zaken als een centrale administratie, interne 

sollicitaties, gemakkelijke overplaatsing van bewoners, opleiding van medewerkers (die een 

in-service opleiding kan worden) geregeld kunnen worden. 

 

In het overleg dat regelmatig tussen de vijf verzorgingstehuizen, het psychogeriatrisch 

verpleeghuis Nieuw Toutenburg en een somatisch verpleeghuis plaatsvindt kan deze afstem-

ming verder vorm worden gegeven. 

 

 

8.7 Conclusies 
Vanuit de gegevens van de directies en de hoofden verzorging van de verzorgingstehuizen 

zijn veranderingen te constateren met betrekking tot de opvang van bewoners met psycho-

geriatrische problematiek. Drie maanden na de interventie vanuit het verpleeghuis wordt er in 

alle verzorgingstehuizen waar vervolgbegeleiding heeft plaatsgevonden, gewerkt met 

gerichte observatie, persoonsgebonden rapportage, zorgplannen, bewonersbesprekingen en 

groepsverzorging. 

Dit zijn de belangrijkste elementen om de opvang van bewoners met psychogeriatrische 

problematiek te kunnen bewerkstelligen. Met deze gegevens wordt de derde hypothese 

ondersteund namelijk, dat de bijdrage van het verpleeghuis leidt tot een permanente verande-

ring van de organisatiestructuur van het verzorgingstehuis. 

Hierbij moet wel in gedachte worden gehouden dat het effect onder druk van andere 

werkzaamheden langzamerhand kan gaan verdwijnen. In het laatste hoofdstuk wordt hierop 

nog teruggekomen. 

De bewonerscommissies hebben weinig gemerkt van de veranderingen in hun tehuis. Zowel 

vanuit het project als vanuit de leiding van de verzorgingstehuizen is weinig aandacht besteed 

aan introductie van de nieuwe werkwijze bij de bewoners. Ook is er in de meeste tehuizen 

niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij de bewoners het onderwerp psychogeriatri-

sche problematiek onder de aandacht te brengen. Eén verzorgingstehuis heeft in de periode 

van de interventie wel aandacht besteed aan dit onderwerp door het organiseren van een 

middag met voorlichters van de Alzheimer stichting. Ook heeft men in dit tehuis de familie 

voorgelicht over de ontwikkelingen in de zorg voor bewoners. 
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9 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

 

9.1 Samenvatting 
Vanuit het psychogeriatrisch verpleeghuis 'Nieuw Toutenburg' te Noordbergum (Frl.) is voor 

elf verzorgingstehuizen een substitutieproject opgezet. Aan deze verzorgingstehuizen zijn 

cursussen 'psychogeriatrie' en een vervolgbegeleiding aangeboden. De vervolgbegeleiding die 

per verzorgingstehuis werd uitgevoerd door een psycholoog en een verpleegkundige hield 

onder meer in het opzetten van bewonersbesprekingen, introductie van systematische 

observatie en rapportage over bewoners en op grond daarvan het opstellen van een zorgplan 

voor de bewoners (Blaauw e.a., 1991). 

In het evaluatie-onderzoek zijn drie hypotheses opgesteld namelijk: 

1. De deskundigheidsbevordering verruimt de kennis op het gebied van psychogeriatrie en 

verbetert de professionele houding van personeel uit de verzorgingstehuizen. 

2. De deskundigen vanuit het verpleeghuis leveren een bijdrage aan een goede opvang van 

bewoners met psychogeriatrische problematiek in de verzorgingstehuizen. 

3. De bijdrage vanuit het verpleeghuis leidt tot een (permanente) verandering van de 

organisatiestructuur van het verzorgingstehuis. 

 

Voor de meeste metingen zijn in het kader van dit onderzoek vragenlijsten ontworpen. 

Daarnaast is, voor de inschatting van de problematiek bij bewoners gebruik van de Beoorde-

lingsschaal voor Psychische en Sociale problematiek (BPS, Van Loveren-Huijben e.a., 1988) 

en een lijst om de benodigde hulp bij de Algemeen Dagelijkse Activiteiten (ADL) te meten. 

 

De elf verzorgingstehuizen, die aan het substitutieproject en het evaluatie-onderzoek hebben 

deelgenomen staan in het Noordoosten van Friesland. Dit gebied is als een typische platte-

landsstreek te karakteriseren en er zijn in dit gebied intramurale voorzieningen voor ouderen 

die voldoen aan de landelijke normen. 

 

De vervolgbegeleiding in het substitutieproject is in zeven verzorgingstehuizen geëvalueerd 

en deze verzorgingstehuizen van de zogenaamde experimentele groep zijn op grond van 

enkele kenmerken vergeleken met de vier tehuizen waar de vervolgbegeleiding (nog) niet had 

plaatsgevonden, de zogenaamde controle groep. Op die manier waren er twee clusters te 

vormen die op grond van de kenmerken overeenkwamen. Eén cluster is gevormd door de 

grote verzorgingstehuizen van dit gebied (81 à 126 verzorgingsplaatsen) en één cluster is 

gevormd door de kleine verzorgingstehuizen in dit gebied (55 à 80 verzorgingsplaatsen). 

 

Voorafgaand aan het substitutieproject zijn met de directies, met de hoofden verzorging en 

met de bewonerscommissies interviews gehouden om de stand van zaken op dat moment te 

inventariseren en de verwachtingen over het project te horen (de nulmeting). De verzorgings-

tehuizen hadden wel enige opvangmogelijkheden voor de bewoners met psychogeriatrische 

problematiek, maar er werden duidelijke hiaten in de deskundigheid van het personeel 

gesignaleerd en het ontbrak aan een samenhangend aanbod van zorg. 
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In de zeven verzorgingstehuizen van de experimentele groep is een schatting gemaakt van de 

aanwezige psychogeriatrische problematiek (met name dementie en depressie) en gemiddeld 

is er bij  28% van de bewoners van deze verzorgingstehuizen mogelijk sprake van lichtere of 

zwaardere psychogeriatrische problematiek. 

 

De belangrijkste resultaten van het evaluatie-onderzoek en de daaraan verbonden conclusies 

zijn in de volgende paragraaf beschreven. 

 

 

9.2  Conclusies 
De conclusies worden beschreven aan de hand van drie geformuleerde hypotheses (zie 9.1). 

 

Eerste hypothese 

De cursussen hebben de kennis op het gebied van de psychogeriatrie van de personeelsleden 

van de verzorgingstehuizen verruimd. Met name door het geven van vele praktijkvoor-

beelden die werden gekoppeld aan de theorie over psychogeriatrie is ook een tijd na de cursus 

de kennis in stand gebleven. De cursisten hebben met enthousiasme deelgenomen aan de 

cursussen. 

De invloed van de cursussen op de professionele houding van de cursisten lijkt volgens de 

gegevens van dit onderzoek beperkt. De veranderingen in de professionele houding treden 

met name op als er vervolgbegeleiding heeft plaatsgevonden.  

Bovendien blijkt dat bij de personeelsleden van de tehuizen waar vervolgbegeleiding heeft 

plaatsgevonden een hoger kennisniveau is dan de personeelsleden van de tehuizen waar de 

vervolgbegeleiding (nog) niet heeft plaatsgevonden. 

Het geven van een cursus die los staat van de werkplek van de cursisten heeft maar beperkt 

effect. De cursisten kunnen de opgedane kennis en vaardigheden niet in de praktijk uitvoeren. 

Op de werkplek ontstaat een situatie dat één of enkele personeelsleden na de cursus het werk 

anders willen aanpakken. Daar de collega's niet in diezelfde periode een cursus hebben gehad 

zijn deze niet betrokken in een veranderingsproces. Het enthousiasme om de werkwijze te 

veranderen kan al snel verdwijnen als men niet wordt ondersteund. 

 

Tweede hypothese 

In de vervolgbegeleiding vanuit het verpleeghuis is gewerkt aan het doen van gerichte 

observatie, systematische rapportage per bewoner en het opstellen van een zorgplan in een 

bewonersbespreking in de verzorgingstehuizen. Bovendien is in één verzorgingstehuis 

groepsverzorging opgezet. Daarmee is vanuit het verpleeghuis een gerichte bijdrage geleverd 

aan de opvang van bewoners met psychogeriatrische problematiek in de verzorgingstehuizen. 

Uit de vergelijking van gegevens van de personeelsleden die de cursus psychogeriatrie 

hadden gevolgd, van hen die werkten in tehuizen waar wel en van hen die werkten in 

tehuizen waar geen vervolgbegeleiding had plaatsgevonden kwamen enkele verschillen naar 

boven. 

De inschatting van de eigen mogelijkheden om met de gedragsproblemen om te gaan wordt 
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positiever als men de cursus heeft gevolgd. In de tehuizen waar vervolgbegeleiding heeft 

plaatsgevonden blijft dit stabiel en in de andere tehuizen valt dit weer terug. 

Door de vervolgbegeleiding valt een actievere omgang met de bewoners te constateren. 

Daarnaast voelen de personeelsleden zich na de vervolgbegeleiding meer belast door de 

bewoners met psychogeriatrische problematiek met name omdat men meer aandacht aan 

deze bewonersgroep gaat geven. 

 

De bewoners die tijdens de vervolgbegeleiding werden besproken hadden ernstige (met name 

psychogeriatrische) problematiek. Deze problematiek nam toe in de periode nadat een 

zorgplan was opgesteld. Extra aandacht van het personeel heeft deze achteruitgang niet 

kunnen stoppen. Een half jaar na afloop van het project (dit is ruim anderhalf jaar nadat de 

eerste bewoner is besproken) was 25% van deze bewoners overleden en bij de rest van deze 

bewonersgroep werd gemiddeld meer stoornissen in de cognitie en andere psychische en 

sociale problematiek geconstateerd. 

Blijkens het voorgaande (onder andere verhoogde deskundigheid van het personeel, dat meer 

oog heeft voor de psychogeriatrische problematiek) hebben deze bewoners, die in hun laatste 

levensfase waren, wel een verbeterde opvang gekregen. 

 

Het hanteren van een zorgcyclus (observatie-rapportage-analyse van de problematiek en 

zorgafspraken maken met collega's-opstellen van een zorgplan-uitvoering van de zorg-

evaluatie van de zorg) is een essentieel onderdeel voor een goede opvang van bewoners met 

psychogeriatrische problematiek. In dit substitutieproject is deze werkmethode 

geïntroduceerd vanuit een nabijgelegen verpleeghuis. De verandering in de werkwijze zal 

niet snel van binnen de verzorgingstehuizen zelf op gang komen en het beroep doen op 

deskundigen in de psychogeriatrie is voor de introductie van deze werkmethode is 

noodzakelijk. 

 

Derde hypothese 

Drie maanden na de vervolgbegeleiding werkte men in alle zeven tehuizen met de 

verschillende onderdelen van de geïntroduceerde zorgcyclus en was er een groepsverzorging 

aanwezig. 

Hiermee wordt bevestigd dat de bijdrage van het verpleeghuis tot een (permanente) verande-

ring van de organisatiestructuur van het verzorgingstehuis leidt. Wel zal deze nieuwe 

organisatiestructuur onderhouden moeten worden en waar nodig verder uitgebouwd. 

De verzorgingstehuizen hebben hun bewonerspopulatie zien verouderen en hulpbehoevender 

zien worden. Daar de groep hulpbehoevenden in de toekomst steeds groter zal worden is het 

noodzakelijk dat de verzorgingstehuizen zich aanpassen bij deze ontwikkelingen. 

Een intensief contact met verpleeghuizen (zowel somatisch als psychogeriatrisch) in de regio 

kan een goede bijdrage leveren aan de opvangmogelijkheden van het verzorgingstehuis. 

 

Het blijkt mogelijk te zijn om substitutie van verpleeghuiszorg te laten plaatsvinden in 

verzorgingstehuizen, indien de zorg goed wordt ondersteund. Er kan een verruiming van de 

mogelijkheden plaatsvinden als er via een gericht project zoals het hier beschreven 
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substitutieproject een bijdrage wordt geleverd aan de verzorgingstehuizen. 

 

 

9.3 Aanbevelingen 

De elf verzorgingstehuizen in het plattelandsgebied van Noordoost Friesland hebben de 

mogelijkheden voor de opvang van bewoners met psychogeriatrische problematiek uitgebreid 

door middel van het substitutieproject. Voor de beleidsontwikkeling in de toekomst dient 

men zich te beraden op verdere aanpassingen bij de behoeften van de ouderen in het 

verzorgingsgebied. 

De verzorgingstehuizen hebben zich al enigszins aangepast bij de tendens dat er steeds meer 

hulpbehoevende ouderen komen. De reeds ontwikkelde functies van het verzorgingstehuis 

kunnen steeds meer ingezet worden voor de groep bij wie de hulpbehoefte het grootst is. De 

verschillende verzorgingstehuizen in de verschillende dorpen kunnen centra gaan vormen in 

de opvang van de ouderen.  

Zij kunnen ouderen met psychische en somatische problematiek opvangen en begeleiden en 

specialisten indien nodig uitnodigen voor consulten en/of kortdurende behandeling. Daarmee 

kan worden bevorderd dat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en onder-

steund kunnen worden. De contacten met informele verzorgers, zoals familieleden, vrienden 

en buren kunnen gemakkelijker worden gehandhaafd en de mensen kunnen worden 

betrokken bij de verzorging. 

 

In het verlengde van het substitutieproject kunnen verdere activiteiten worden ontwikkeld. 

Het volgen van een cursus 'Psychogeriatrie' is een essentieel onderdeel in de ontwikkeling 

van het personeel in verzorgingstehuizen. Het is aan te bevelen om structureel de moge-

lijkheid te creëren om de leidinggevenden en verzorgenden die de cursus (nog) niet gevolgd 

hebben scholing in dit onderwerp te geven. Ook is te overwegen om het huishoudelijk 

personeel via een korte cursus kennis en enige vaardigheden bij te brengen over psychogeria-

trie. 

Aanbieden van de cursussen vanuit het verpleeghuis heeft als voordelen dat er gedoceerd kan 

worden vanuit praktische ervaringen met psychogeriatrische problematiek en dat er contacten 

ontstaan tussen de personeelsleden van de verzorgingstehuizen en het verpleeghuis, waardoor 

gemakkelijker adviezen ingewonnen kunnen worden. 

 

Voor een goede opvang van bewoners met psychogeriatrische problematiek zijn het werken 

met een zorgplan en het houden van bewonersbesprekingen belangrijke elementen. In de 

verzorgingstehuizen die zijn betrokken bij het evaluatie-onderzoek zijn de verschillende 

elementen van de zorgcyclus goed ingepast in de organisatiestructuur. Introductie van deze 

werkwijze is ook aan te bevelen aan andere verzorgingstehuizen. 

De verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de nieuwe organisatiestructuur ligt 

met name bij de verzorgingstehuizen zelf. Een regelmatige bijdrage vanuit het verpleeghuis 

zal wel noodzakelijk blijven. Daar het rondom verpleeghuis Nieuw Toutenburg om een 

vijftal verzorgingstehuizen gaat lijkt het haalbaar dat de bewonersbespreking met bepaalde 

regelmaat wordt bezocht door een verpleegkundige of psycholoog van het verpleeghuis. 
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Daarnaast zal ook de verpleeghuisarts een rol spelen in de zorgverlening aan bewoners met 

psychogeriatrische problematiek. Zijn (of haar) bijdrage zal in goede afstemming dienen te 

zijn met de huisartsen van de bewoners. Met betrekking tot dit onderwerp zal door het 

Gerontagogisch Centrum Groningen een onderzoek worden uitgevoerd met de titel 'Medische 

eindverantwoordelijkheid in de verzorgingstehuizen'. 

 

De geïntroduceerde observatiemethoden hebben de personeelsleden mogelijkheden gegeven 

om problematiek van bewoners, bij wie daarvan sprake is, in kaart te brengen. Er wordt naast 

de problemen met de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) en somatische 

problematiek aandacht besteed aan cognitieve stoornissen, gedragsproblemen en overige 

psychische en sociale problematiek. De depressies lijken bij deze observatiemethoden 

onderbelicht te blijven. Wellicht kan worden gezocht naar een methodiek om ook deze 

problematiek te kunnen inventariseren. 

 

Naast de specifieke aandacht voor de bewoners met psychogeriatrische problematiek dient 

aandacht te worden besteed aan de medebewoners. Zij zullen moeten meegaan in de ontwik-

keling, waarin ruimte wordt gemaakt voor 'de minsken dy't it net mear witte'. 

Ook zij zullen moeten leren om te gaan met deze bewonersgroep. Uitleg bijvoorbeeld in de 

vorm van een cursus (Miesen, 1992) kan mogelijkheden bieden om het begrip van en 

communicatie tussen bewoners te verbeteren. Indien de integratie van de verschillende 

bewonersgroepen tot stand wordt gebracht kunnen ook de hulpmogelijkheden van bewoners 

onderling worden geactiveerd. Alleen al de mogelijkheid dat een bewoner door een medebe-

woner naar de kamer wordt geleid, kan het personeel ontlasten en bij hen ruimte vrij maken 

voor andere werkzaamheden. 
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BIJLAGE 1 :KENNISVRAGENLIJST PSYCHOGERIATRIE 
 

 1 Een goede rapportage bestaat uit een bruikbare inter- 

  pretatie van de geobserveerde gedragingen.    juist  onjuist 

 

 2 Door binnen een situatie zoveel mogelijk  

  indrukken op te doen, door naar alles te kijken,    juist  onjuist 

  verhoog je de nauwkeurigheid van de observatie 

  aanzienlijk. 

 

 3 Aan welke eisen moet volgens u een individueel  

  gerichte rapportage voldoen? Geef een korte opsomming. 

 

 4 Wat is (of zijn) volgens u de oorzaak (oorzaken)  

  van een dementieel syndroom? 

 

 

 5 Indien verschijnselen zoals vergeetachtigheid,  

  het onvermogen om de aandacht van het ene onderwerp naar  

  het andere te verschuiven en decorumverlies zich voordoen,  

  is er sprake van dementie.        juist  onjuist 

  

 6 Noem drie verschijnselen waaraan een dementie 

  kan worden herkend. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 7 Hoe zou u geheugenproblemen en geheugenstoornissen van  

  elkaar onderscheiden? 

 

 8 Een dementerende oudere is zeker in staat  

  tot een leerproces.          juist  onjuist 

 

 

 9 Dementerende ouderen zijn  .......  ongevoelig    1  altijd 

  voor lichaamstaal.          2  meestal 

  (omcirkel het cijfer voor het juiste woord)    3  vaak 

               4  niet 

10 Wat zijn volgens u de belangrijkste kenmerken 

  van een depressie? 
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11 Een juiste houding van verzorgingstehuispersoneel  

  ten opzichte van mensen met een depressie is:   

  (slechts één antwoord omcirkelen!)  

 

 1  hen gerust stellen (zeggen dat het wel meevalt) en 

    zoveel mogelijk proberen hen op te vrolijken 

 2  het 'niveau waarop de betrokkene zich bevindt' zo 

    goed mogelijk inschatten en daar ondersteunen 

    waar men het laat afweten 

 3  in een goed gesprek proberen de oorzaak te achterhalen, 

    om vervolgens daaraan te kunnen werken 

 

12 Noem drie verschillen tussen depressie en dementie  

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

13 Mensen met een duidelijk regressief syndroom: 

  (slechts één antwoord omcirkelen!) 

 

 1  vertonen een neiging tot terugval naar een eerder stadium 

    en behoeven dientengevolge veiligheid en geborgenheid. 

 2  isoleren zich, trekken zich terug; getracht moet worden hen  

    weer uit hun isolement te halen. 

 3  gedragen zich zeer terneergeslagen en dienen dientengevolge 

    te worden 'opgebeurd'. 

 

14Bij de 'validation therapie' gaat het erom dat de   juist  onjuist 

  patiënt zich bewust is van zijn omgeving; men 

  tracht als het ware de omgeving voor de patiënt 

  'valide' te maken. 

 

15Bij de 'realiteitsoriëntatie' gaat het er, kort gezegd,  juist  onjuist 

  om dat de patiënt bewust wordt gemaakt van de wereld  

  waarin hij/zij denkt te verkeren. 

 

16 Hoe zou, volgens u, het beste gereageerd kunnen worden op   

  agressie bij verzorgingstehuisbewoners?  
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BIJLAGE 2: OPVATTINGEN OVER DE ZORG IN HET VERZORGINGSTEHUIS 

 

1Hoe vindt u dat in het algemeen de zorg   1 slecht 

  voor bewoners in uw verzorgingstehuis    2 matig 

  verloopt?          3 redelijk 

              4 goed 

 

2 Doen er zich daarbij (weleens) problemen voor?  1 nee ---> vr.4 

              2 ja 

3 Zo ja, welke?  

4 Vindt u dat er groepen bewoners zijn    1 nee ----> vr.6 

  waarbij de zorg moeilijker verloopt?    2 ja 

 

5 Wilt u deze bewoners(groepen) nader omschrijven?  

 

6 Kunt u een schatting geven van het percentage  ....  % 

  bewoners in uw verzorgingstehuis dat problemen 

  heeft met de geestelijke gezondheid?  

  Het gaat hierbij om geheugenproblemen, 

  (beginnende) dementie e.d. (psychogeriatrische 

  problemen) 

 

7 Betekenen deze ouderen ook een extra    1 geen extra 

  belasting voor de zorg die gegeven      belasting 

  moet worden in het verzorgingstehuis?    2 enige extra 

               belasting 

              3 veel extra  

               belasting 

 

 8 Zijn er naar uw mening gedragsproblemen   1 nee  --> vr.29 

  bij deze bewoners?        2 ja 

 

 9 Zo ja, welke?  
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10 Wat zijn daarvan (ten hoogste drie) de belangrijkste 

  gedragingen?  

 

 1. 

 

 2. 

 

 3. 

 

 

Kunt u voor de drie belangrijkste gedragsproblemen per gedraging de volgende vragen 

beantwoorden?  

 

 

Gedragsprobleem 1.; nl. :  ....... 
 

11 Vindt u dat er iets aan dit gedragsprobleem (nr. 1) 1   nee-->vr. 13 

  gedaan kan worden?        2 ja 

 

12 Zo ja, wat precies?  

 

13 Kunt u met dit gedrag goed omgaan?    1 nee 

              2 matig 

              3 redelijk 

              4 goed 

14 Wat doet u momenteel aan dit gedrag?  

 

15 Waar heeft u hulp bij nodig?  

 

16 Welke hulp?  

 

Gedragsprobleem 2.; nl. :  ....... 
(eventueel doorgaan naar vraag 29) 

 

17 Vindt u dat er iets aan dit gedragsprobleem (nr. 2) 1 nee  ----> vr. 19 

  gedaan kan worden?        2 ja 

 

18 Zo ja, wat precies?  

 

19 Kunt u met dit gedrag goed omgaan?    1 nee 

              2 matig 

              3 redelijk 

              4 goed 
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20 Wat doet u momenteel aan dit gedrag?  

 

21 Waar heeft u hulp bij nodig?  

 

22 Welke hulp? 

 

Gedragsprobleem 3; nl. :  ....... 
(eventueel doorgaan naar vraag 29) 

 

23 Vindt u dat er iets aan dit gedragsprobleem (nr. 3) 1 nee  ----> vr. 25 

  gedaan kan worden?        2 ja 

 

24 Zo ja, wat precies?  

 

25 Kunt u met dit gedrag goed omgaan?    1 nee 

              2 matig 

              3 redelijk 

              4 goed 

 

26 Wat doet u momenteel aan dit gedrag?  

 

 

27 Waar heeft u hulp bij nodig?  

 

28 Welke hulp?  

 

29 Vindt u dat er in het verzorgingstehuis waar   1 nee--> einde 

  u werkt extra zaken moeten worden geregeld  2 ja 

  om de zorg aan bewoners met psychogeriatrische 

  problemen goed uit te voeren? 

 

30 Zo ja, waar denkt u dan aan?  
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