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Dementie 
 

“Onze hersenen, de stuurkamer van onze geest, zijn allemaal zenuwcellen. 
Zenuwcellen zijn te vergelijken met een inktvis met duizenden armen en op het eind van 

die armen zitten weer allerlei vertakkingen. 
Dit lijkt op een boom waarvan de bladeren tegenover elkaar ruisen. Op het moment dat 

die bladeren elkaar raken, ontstaat er een gesprek en gaat de informatie van de ene 
boom naar de andere, van de ene inktvis naar de andere. 

Als mensen gaan dementeren blijft de inktvis intact maar de blaadjes vallen van de 
bomen, 

alsof het herfst is in hun hoofd.” 
 
 
 

(H.Buijssen) 
 
Inhoud             

 
Voorwoord     
 
Samenvatting           1 
 
Algemene inleiding          2 
 
Deel I: Literatuurstudie 
 
Literatuurstudie           3  
 
1 Dementie 
2 Het aantal Alzheimerpatiënten neemt toe 



 3 

3 De Vlaamse regering doet een voorstel tot preventief en ondersteunend 4 
beleid rond dementie 

4 Mantelzorgers          5 
5 Mantelzorg is niet meer zo evident 
6 De zorgvraag: hoe formuleren?        6 
7 Interventies voor mantelzorgers       7 
8 Nood aan informatie bij mantelzorgers 
9 Behoefte aan informatie en psychosociale ondersteuning    8 
10 Behoefte aan emotionele ondersteuning 
11 Kennis van de diagnose         9 
12 Andere factoren                   10 
13 Conclusies 
14 Aanbevelingen                   11
  

14.1 Naar het grote publiek 
14.2  Naar mantelzorgers 
14.3 Naar opleiders 
14.4 Naar hulpverleners                 12 
14.5 Naar (huis)artsen 
14.6 Naar diensten 
14.7 Naar het beleid                  13 

 
Deel II: Onderzoek  
 
Het onderzoek                    14 
 
1 Fasen in het onderzoek 
 

1.1 Eerste fase van het onderzoek 
1.2 Tweede fase van het onderzoek               15 
1.3 Derde fase van het onderzoek 
1.4 Vierde fase van het onderzoek                16

     
 

2 Onderzoeksvraag                   17 
 

2.1 Onderzoek uitgevoerd te Gent 
2.2 Eigen onderzoeksvragen 

 
3 Methodologie                   18 
 

3.1 Gegevensverzameling 
3.2 Steekproef 
 



 4 

 3.2.1 Inclusiecriteria van de persoon met (vermoedelijk) dementie 
 3.2.2 Inclusiecriteria van de mantelzorger 
 3.2.3 Mantelzorg                  19 
 3.2.4 Vergelijking tussen de twee groepen 
 
  Groep A 
  Groep B 
 
3.3 Selectie van mantelzorgers                20 
3.4 Instrumenten in het onderzoek                21 
 
 3.4.1 Literatuurgegevens 

3.4.2 Interview 
 

3.4.2.1 DEEL I en DEEL II 
3.4.2.2 DEEL III 
3.4.2.3 DEEL IV                 

22 
3.4.2.4 DEEL V 
3.4.2.5 DEEL VI 
3.4.2.6 DEEL VII t.e.m. DEEL XII               

23 
3.4.2.7 DEEL XIII                 

24  

Resultaten                  
25  

Bespreking van de resultaten 
 

DEEL I en DEEL II 
DEEL IV                  

26      
DEEL VII t.e.m. DEEL XII                

27  
Expertisecentra Dementie                
29 
Geheugenklinieken                 
31 
Thuisbegeleidingsdienst Dementie          33  
  
Gerontopsychiatrische  afdelingen          35 
Vlaamse Alzheimer Liga           37 
Praatcafé’s Dementie            39 
 

Bijkomende resultaten            41 
 

DEEL III 
DEEL IV 
DEEL V 



 5 

DEEL XIII             43 
 

Conclusies van het onderzoek  
 

Conclusies               
45 

Meerwaarde open vraagstelling 
Persoonlijke reflecties             

46 
 

Besluit                49 
 

Aanbevelingen  
 
Bijlagen  
 
Literatuur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Voorwoord 
 
 
Het voorliggend rapport is het resultaat van een onderzoek tot de afsluiting van de bachelor na 
bachelor opleiding in de sociale gezondheidszorg aan de Provinciale Hogeschool Limburg. 
Met veel plezier hebben wij gesprekken gevoerd met mantelzorgers van personen met 
(vermoedelijk) dementie in Limburg.  
Dit rapport draagt de titel ‘Onderzoek naar ondersteunende organisaties voor ouderen met 
(vermoedelijk) dementie en hun mantelzorgers’.  
 
Hulpverleners worden zich hoe langer hoe meer bewust van de enorme honger naar inzicht en 
begrip vanwege de mantelzorgers van de dementerenden. Zowel in de thuissituatie, waar de 
dementie zich moeizaam ontwikkelt, als in de verdere stadia ervan, waarin men ziet dat er 
geen weg meer terug is. Precies dàn dient de mantelzorger ook energie te steken in het eigen 
levensproces dat niet af is bij de vaststelling dat je partner, moeder of vriend dement is. Het 
anticiperend rouwproces, de verlieservaring, vraagt vaak een degelijke opvang en begeleiding.  
De verzorgers verzorgen is een bijkomende opdracht. 
 
Onze gevoelens tegenover het onderzoek zijn wat tegenstrijdig. Het is als met een lastige en 
veeleisende zoon of dochter, je houdt veel van je kind en je zet er alles voor opzij als het 
moet, maar je vindt het tegelijk wel een zware opgave. Temeer omdat het voor het eerst 
gebeurt dat in een opleiding bachelor na bachelor in de sociale gezondheidszorg de vraag naar 
onderzoek wordt gesteld. 
 
Omdat wij nooit tot het afronden van onze studie waren gekomen zonder de hulp van een 
aantal mensen, willen wij op deze wijze hen hartelijk bedanken. Op de eerste plaats onze 
echtgenoten Serge Stockmans en Olivier Lecocq en onze kinderen Yannick Stockmans, Anke 
Stockmans en Lauden Lecocq. Bedankt voor jullie belangstelling en onvoorwaardelijke steun 
tijdens onze twee jaar durende opleiding. 
 
Natuurlijk hebben wij hulp gekregen van mensen uit het werkveld. Enkele organisaties en hun 
contactpersonen willen wij graag vermelden.Wij denken hierbij aan An Dierckx van de 
Thuisbegeleidingsdienst Dementie, An Staels en Ingeborg Stassen van de dienst 
Gerontopsychiatrie van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria, Sus Van Laer van de 
Vlaamse Alzheimer Liga, Kathleen Truyens en Hedwig Zaman van vzw ISIS, Patricia Van 
Hout en Veronica Kuijpers van de dienst maatschappelijk werk Christelijke Mutualiteit 
Limburg. Zonder de medewerking van deze organisaties was dit onderzoek nooit tot stand 
gekomen. Dank aan onze promotor en tevens opleidingscoördinator mevrouw Annemie 
Pachen voor het kritisch meelezen, de waardevolle opmerkingen over dit werk, haar 
enthousiasme. Prof. Dr. Eddy Neerinckx danken wij voor het nakijken en geven van zinvol 
commentaar. Verder dank aan Gunther Bismans en Pascal Collette. Dankzij deze mensen is 
dit afstudeerproject gaan leven! 
 
De bachelor na bachelor opleiding in de sociale gezondheidszorg sluiten wij met dit rapport 
af. Het was soms balen, maar gelukkig was het veel vaker supertof. Veel plezier met het lezen 
van dit rapport! 
 
 
Hasselt, 23 juni 2006 
Linda Mommen en Esther Houbrechts 
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Samenvatting 
 
Mantelzorgers van personen met (vermoedelijk) dementie worden geconfronteerd met een 
brede waaier van problemen. Een groot aantal van de personen met (vermoedelijk) dementie 
verblijft thuis, ondersteund door hun mantelzorgers. Gezien de demografische en 
maatschappelijke veranderingen zal de mantelzorger van de persoon met (vermoedelijk) 
dementie zwaar onder druk komen te staan. De mantelzorger ervaart een belasting omwille 
van de zorgtaak die zich uit op psychisch, fysiek en sociaal vlak. Organisaties die 
ondersteuning bieden aan personen met (vermoedelijk) dementie en hun mantelzorgers 
kunnen hierbij helpen. 
 
Het belangrijkste doel van dit onderzoek is nagaan of mantelzorgers van personen met 
(vermoedelijk) dementie op de hoogte zijn van ondersteunende organisaties voor de 
mantelzorger zelf en de persoon met (vermoedelijk) dementie. Deze informatie kan gebruikt 
worden bij toekomstig onderzoek. 
 
Er werd een vergelijking gemaakt tussen twee groepen. Een eerste groep A waarvan de 
onderzoekers vermoeden dat mantelzorgers in mindere mate op de hoogte zijn van 
ondersteunende organisaties en vervolgens groep B waarvan de onderzoekers vermoeden dat 
mantelzorgers op de hoogte zijn van ondersteunende organisaties.  
 
In het onderzoek is ook nagegaan of kennis van de diagnose dementie ontbreekt bij 
mantelzorgers en of mantelzorgers een tekort aan kennis/informatie vertonen over 
zorgaspecten van een persoon met (vermoedelijk) dementie. Verder is er tevens bekeken of 
mantelzorgers informatie wensen te ontvangen van professionele hulpverleners. 
 
Uit de resultaten blijkt dat het merendeel van de mantelzorgers kennis heeft van de diagnose 
dementie. Twee derden van de mantelzorgers werden geïnformeerd over bijna alle aspecten 
van de zorg voor een oudere met (vermoedelijk) dementie.  
Ondersteunende organisaties voor personen met (vermoedelijk) dementie en hun 
mantelzorgers zijn weinig gekend bij de mantelzorgers. Het onderzoek toont aan dat 
mantelzorgers open staan voor informatie en deze wensen te ontvangen van professionele 
hulpverleners.  
 
De resultaten kunnen de basis vormen voor verder onderzoek. Omwille van een goede 
informatieverstrekking aan mantelzorgers en personen met (vermoedelijk) dementie is verder 
onderzoek onontbeerlijk. De rol van de huisarts in het informatieproces aan mantelzorgers van 
ouderen met (vermoedelijk) dementie en de oudere zelf dient verder onderzocht te worden. 
Hoe informatie terecht komt bij personen met (vermoedelijk) dementie en hun mantelzorgers 
en via welke informatiekanalen dit het best gebeurt, opdat de informatie het meest 
toegankelijk wordt, is een terrein voor toekomstig onderzoek. 
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Algemene inleiding 
 
Onze bevolking veroudert en het aantal bejaarden neemt toe. Het verrast daardoor 
waarschijnlijk niemand dat de Provinciale Hogeschool Limburg onderzoek wenst te voeren 
rond ouderenzorg.  
 
Dementie - een syndroom, met als centraal kenmerk een deterioratie (‘aftakeling’) van 
cognitieve (ken-)functies bij intact bewustzijn – is een actueel probleem, dat bestaat en blijft 
bestaan. De mantelzorgers van personen met (vermoedelijk) dementie worden geconfronteerd 
met een brede waaier van problemen. 
 
We stelden vast dat het niet ontbreekt aan diensten die ondersteuning kunnen bieden bij deze 
problematiek.Voorbeelden hiervan zijn het Expertisecentra Dementie, de Vlaamse Alzheimer 
Liga, een geheugenkliniek, een Praatcafé Dementie, … Aan organisaties geen gebrek, maar 
hoe komt het dat wij als psychiatrisch- en sociaal verpleegkundigen, bij aanvang van dit 
onderzoek, slechts enkele organisaties voor de geest konden halen?  
 
Het doel van dit pilootproject is een antwoord vinden op de vraag: 
 
 ‘Zijn mantelzorgers van personen met (vermoedelijk) dementie op de hoogte van 
ondersteunende organisaties?’  
 
Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de ondersteunende 
diensten. De bevindingen zijn niet alleen interessant voor mantelzorgers en ondersteunende 
organisaties, maar ook voor andere betrokkenen, zoals de Provincie Limburg, hulpverleners, 
studenten in opleiding en iedereen die geïnteresseerd is in dit probleem. 
 
Het onderzoek gebaseerd is op interviews bij 30 personen. Het gaat om een pilootstudie. Dit 
maakt de bevindingen niet minder interessant. We hopen dat de mogelijkheid bestaat om dit 
onderzoek in de toekomst verder te zetten. De werkwijze wordt uitgebreid toegelicht. 
  
Om een goed zicht te krijgen op het probleem staat in het eerste deel de literatuurstudie 
beschreven. Vervolgens wordt het onderzoek in deel twee behandeld. We staan even stil bij 
de onderzoeksvraag, daarna wordt de methodiek besproken en de resultaten beschreven. We 
schenken hierbij de nodige aandacht aan aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. 
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Literatuurstudie 
 
  
Dementie is een frequent voorkomende aandoening bij ouderen. Ze leidt al in een vroeg 
stadium en in toenemende mate tot een afhankelijkheid van de hulp van derden tengevolge 
van een psychische deterioratie, al dan niet samengaand met fysieke stoornissen. Drie vierden 
van de dementerende ouderen verblijven thuis, ondersteund door hun mantelzorgers. Gezien 
de demografische en maatschappelijke veranderingen zal de mantelzorg rond de 
dementerenden zwaar onder druk komen te staan. Zij ervaart een belasting omwille van de 
zorgtaak die zich uit op psychisch, fysiek en sociaal vlak. Mantelzorgers steunen de 
extramurale professionele zorg in belangrijker mate dan algemeen wordt ingeschat. Vanuit het 
Vlaams Parlement is er een voorstel van resolutie betreffende een preventief en 
ondersteunend beleid rond dementie. Men dient bij het ontwikkelen van organisaties oog te 
hebben voor de noden en behoeften van de dementerende ouderen en de mantelzorgers. 
 
De onderzoekers selecteren volgende belangrijke aandachtspunten om te exploreren in de 
literatuurstudie; dementie, het aantal Alzheimerpatiënten, het voorstel van resolutie 
betreffende een preventief en ondersteunend beleid rond dementie vanuit het Vlaams 
Parlement, de zorgvraag van ouderen met (vermoedelijk) dementie, de mantelzorg, 
mantelzorgers en hun nood aan informatie, interventies voor mantelzorgers, de behoefte aan 
informatie en psychosociale ondersteuning, de behoefte aan emotionele ondersteuning, het 
belang van kennis van de diagnose en andere factoren die een rol spelen in het zorggedrag van 
de mantelzorger. Verder wordt er stilgestaan bij de conclusies en aanbevelingen van het 
‘Onderzoek naar de noden en behoeften van personen met dementie, mantelzorgers en 
georganiseerde thuiszorg’ uitgevoerd door de onderzoekers Roelands & Verloo, 
Onderzoeksgroep Ouderenstudies, Universiteit Gent – Departement Maatschappelijke 
Gezondheidszorg, Vrije Universiteit Brussel in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. 
 
 
1 Dementie 
 
Dementie is afgeleid uit het Latijns ‘demens’ en duidt op geestelijke aftakeling.  
(Abeling, 2002) 
 
 
2 Het aantal Alzheimerpatiënten neemt toe 
 
De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. De ziekte van 
Alzheimer komt voor bij 6 tot 8% van personen boven de leeftijd van 65 jaar in Amerika. Er 
wordt verwacht dat het voorkomen van de ziekte van Alzheimer nog gaat toenemen bij de 
vergrijzing van de Amerikaanse bevolking.  
Familieleden zorgen vaak meer dan tien jaar voor personen met dementie voorafgaand aan 
een residentiële opname of hun dood.  
(Wackerbarth & Johnson, 2001) 
 
Citaat uit het driemaandelijkse blad “Alzheimer”, van de Vlaamse Alzheimer Liga, lid van de 
Ligue Nationale Alzheimer Liga, onder de hoge bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid 
Prinses Mathilde, nummer 73, januari 2006: ‘Jaarlijks 20.000 nieuwe Alzheimerpatiënten. 
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Ons land telt naar schatting 85.000 Alzheimerpatiënten en dat aantal zal tegen 2010 oplopen 
tot zowat 150.000. Elk jaar komen er in België bijna 20.000 gevallen bij. De oorzaak van die 
spectaculaire stijging ligt bij de toenemende vergrijzing. De cijfers komen van de Nationale 
Alzheimer Liga. De ziekte moet sneller worden opgespoord. Bij ruim één op drie patiënten, 
zo’n 38 procent, wordt de diagnose laat gesteld, zegt Jan Hertecant, de voorzitter van de Liga. 
Op dat moment zijn de behandelingsmogelijkheden beperkt. De instelling wenkt en dat kost 
de gezondheidszorg veel geld. Patiënten bij wie de diagnose snel wordt gesteld, kunnen 
langere tijd zelfstandig thuis leven. De ziekte van Alzheimer wordt nog onvoldoende gezien 
als een topprioriteit voor de gezondheidszorg en welzijn. 
(De Tijd, 2005)  
 
Wanneer de gezondheidsstatistieken uit Nederland geëxtrapoleerd worden naar deze van 
België dan kan men stellen dat ongeveer 160000 mensen van 60 jaar en ouder lijden aan 
matige of ernstige dementie. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van 
dementie (60 à 70 procent). Daarnaast is er de vasculaire dementie ( 10 à 15 procent). 
Recentelijk spreekt men ook van vasculaire stoornissen als vervanging voor multi-infarct 
dementie en over milde cognitieve impairmants als indicatie voor een vroege dementie. Eén 
op drie dementerende wordt in een rust- en verzorgingstehuis opgenomen. Dit betekent dat 
het merendeel, ongeveer 67 procent, dus thuis woont en voor zorg afhankelijk is van 
familieleden, buren en vrienden.  
(Lafosse, s.a.) 
 
 
3 De Vlaamse Regering doet een voorstel tot preventief en  

ondersteunend beleid rond dementie 
 
Op 11 januari 2006 werd in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie betreffende een 
preventief en ondersteunend beleid rond dementie gedaan door de heer Tom Dehaene, de 
dames Vera Jans, Vera Van der Borght en Elke Roex, de heer Bart Caron en Mevrouw Helga 
Stevens. De tekst werd aangenomen door de plenaire vergadering.   
 
De Vlaamse Regering vraagt: 
 

1. De primaire preventie van vasculaire dementie uit te bouwen 
2. Het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot alle facetten van de dementie 

te stimuleren 
3. Sensibiliserings- en informatie-initiatieven te ondersteunen die het taboe rond 

dementie doorbreken 
4. Bij te dragen tot een geïntegreerd aanbod van hulp-en dienstverlening, met als doel 

te komen tot een laagdrempelig en meer op concrete behoeften gericht zorgaanbod 
waarbinnen door verschuivingen vlotter kan worden ingespeeld op de steeds 
wijzigende behoeften van de persoon met dementie en zijn familie 

5. De ontwikkeling en verspreiding van het kleinschalige genormaliseerd wonen te 
ondersteunen 

6. De ontwikkeling en de laagdrempelige aanreiking van vormingsprogramma’s met 
betrekking tot dementie en de omgang met dement gedrag aan mantelzorgers, 
vrijwilligers en hulpverleners 

7. Een beleid te ontwikkelen waarbij de opname van dementerenden in rustoorden en 
rust-en verzorgingstehuizen wordt verbeterd door overleg te plegen met de 
federale overheid met betrekking tot een aanpassing van de KATZ-schaal wat de 
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inschaling van dementerenden betreft, om rustoorden en rust- en 
verzorgingstehuizen een correcte vergoeding te kunnen geven voor de opvang van 
dementerenden. 

 
( Vlaams Parlement, 2005-2006) 
 
 
4 Mantelzorgers 

 
Door de veroudering van de bevolking worden steeds meer mensen geconfronteerd met de 
problematiek van een hulpbehoevend bejaard familielid. Ook het aantal gezinnen en families 
dat in aanraking komt met dementie neemt toe. Zowel de zorg voor een dementerende partner 
als voor een dementerende ouder is een zeer complex proces dat meestal vele jaren duurt.  
(Milisen e.a., 2002) 
 
De relatie tussen de mantelzorger en de dementerende oudere is van belang. Personen die 
zorgen voor hun dementerende partner zijn wegens hun hogere leeftijd vaak zelf ook gevoelig 
voor gezondheidsproblemen. Kinderen die de zorg op zich nemen voor een dementerende 
ouder lopen grote kans op loyaliteitsconflicten.  
(Dautzenberg e.a., 1996) 
 
Naast de kenmerken van de familie is ook de sociaal-economische status van de mantelzorger, 
de dementerende oudere en de familie van belang. Zijn er bijvoorbeeld voldoende middelen 
om af en toe een dienst voor thuisoppas in te schakelen? 
De patiëntengeschiedenis bepaalt eveneens de beleving van de mantelzorg. De duur van de 
zorgsituatie is immers een teken van de chronische aard van de problematiek. 
Pearlin e.a. (1990) beschouwen ook het sociale netwerk als een achtergrondkenmerk dat de 
beleving van de mantelzorg beïnvloedt. Het sociale netwerk omvat de frequentie en de aard 
van de contacten die de mantelzorger heeft zowel informeel als formeel.  
(Milisen e.a., 2002) 
 
Mantelzorgers wiens familielid residentieel is opgenomen rapporteren symptomen van 
depressie en angst in dezelfde mate als wanneer hun familielid thuis verzorgd werd. Zij 
melden eveneens een toenemend gebruik van kalmeermiddelen vóór de opname van het 
familielid. Getrouwd zijn met de patiënt, hogere bezoekfrequentie en meer ongenoegen over 
de zorg van anderen worden geassocieerd aan een hogere score op depressie na plaatsing. 
Hogere bezoekfrequentie en ongenoegen werden ook gelinkt aan een hogere angstscore.  
(Schulz e.a., 2004)  

 
 
5 Mantelzorg is niet meer zo evident 

 
In een onderzoek rond de thuiszorg gaat Knipscheer (1987) in op de vanzelfsprekendheden 
rond de familiale zorgverlening, een thema dat in de literatuur zelden wordt geanalyseerd 
maar in werkelijkheid de zorgopname mede kan bepalen (Janssens, 1988). Zorgen voor je 
ouder is heden niet meer zo evident. Bij de generatie van de actuele familiale zorgverleners 
blijft dit principe echter gehandhaafd. De zorg binnen het familieverband moet meer dan ooit 
zelf worden gekozen. Jacobs en V.D.Schoot (1982) deden onderzoek naar de motivering van 
de familiale zorgverleners. Ze komen tot het besluit dat zorgverleners verschillende motieven 
aanhalen om de zorg voor hen bejaarde ouder op zich te nemen. De motivatie omvat een set 
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van redenen die onderling kunnen samenhangen, maar daarom nog niet allen dezelfde 
belangrijkheidgraad hebben.  
(Vijgen, 1998) 
 
De eerste zorgverlener aan een hulpbehoevende oudere is de eigen bejaarde partner. Hij biedt 
het langst en de meeste zorg en hij is meestal het meest verdraagzaam t.a.v. de handicaps van 
de zorgbehoevende partner. Zarit (1989) schat hun aantal op 36% van alle familiale 
zorgverleners. De opvatting ‘huwelijkstrouw in goede en slechte dagen’ speelt duidelijk mee, 
vaak zelfs ongeacht de kwaliteit van de relationele voorgeschiedenis.  
(Duynstee, 1992; Pitkeathley, 1989) 
 
Uit onderzoek naar het leven met dementie vanuit het perspectief van oudere personen met 
(vermoedelijk) lichte dementie blijkt dat, op grond van analyse van een achttal interviews met 
de dementerende persoon, een verhaal naar voren kwam, waarin het ‘van betekenis zijn’ 
centraal staat. Er werd door de dementerende een grote nadruk gelegd op het nog functioneren 
en/of op realisaties uit het verleden. Verder was er een grote tevredenheid met de familiale 
ondersteuning. Het autonoom functioneren en het niet belasten van de kinderen of de 
verdiende status om op oudere leeftijd gediend te worden werden benadrukt.  
(De Bal e.a., 2004) 
 
 
6 De zorgvraag: hoe formuleren? 

 
Meerdere factoren kunnen een rol spelen bij het formuleren van een zorgvraag en het 
belemmeren ervan. 
 

1. Een eerste factor die belet dat een ervaren nood aan hulp tot een hulpvraag en 
aansluitend gebruik van diensten leidt, is het feit dat vroegtijdige detectie van 
dementie een belangrijk probleem blijft. De aanwezigheid van een diagnose leidt 
tot een betere toegang tot thuiszorg voor dementerenden in het Verenigd 
Koninkrijk. (Wilcox, Jones & Alldrickn, 1995) Huisartsen zijn bij de 
diagnosestelling belangrijke figuren. Ook maatschappelijk werkers van Diensten 
voor Gezinszorg, verpleegkundigen en psychologen en psychiaters in Centra voor 
Geestelijke Gezondheidszorg zouden op het vlak van vroegtijdige herkenning van 
cognitieve deterioratie een rol kunnen spelen 

2. Een tweede factor die de hulpvraag zou kunnen belemmeren betreft de perceptie 
van dementie. Professionele hulpverleners vermoeden dat de percepties van 
dementerenden, mantelzorgers, diverse professionele groepen en de bevolking ten 
aanzien van dementie negatief zijn (Meerschaert & Roelands, 1998) 

3. Een derde factor betreft de ervaring en betekenis van het zorgen voor de partner. 
Partners van thuiswonende dementerende vermelden dat ze voldoening putten uit 
het zorgen. Deze voldoening was afkomstig van een gevoel van ‘job satisfactie’, 
voorgezette wederkerigheid en mutuele affectie, ‘companionship’ en het 
volbrengen van een taak (Murray e.a., s.a.) 

4. Het ontbreekt ook aan gegevens m.b.t. de kennis die bejaarden en hun 
mantelzorgers bezitten van de bestaande diensten en hun aanbod 

5. De communicatie met professionele zorgverleners 
6. De verwachtingen die informele zorgverleners hebben t.a.v. diensten en hoe zij 

deze hulp ervaren. 
(Roelands & Verloo, 2002) 
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7 Interventies voor mantelzorgers 
 
Al in 1996 wezen Zarit en Edwards op het feit dat belangrijke interventies voor mantelzorgers 
bij dementerende ouderen de volgende zijn: 
 

1. professionele ondersteuning en zorg 
2. het actief leren omgaan met stressoren zoals probleemgedrag 
3. het bieden van emotionele en instrumentele steun, zowel van familie of vrienden 

als van professionele hulpverleners. 
 

(Milisen e.a., 2002) 
 
 
8 Nood aan informatie bij mantelzorgers 
 
Uit onderzoek bij mantelzorgers van thuiswonende personen met dementie, in Gent, blijkt dat 
de betrokken mantelzorgers een nood ervaren aan meer informatie en een objectief tekort aan 
kennis werd vastgesteld.  
(Roelands, 2002)  
 
Mantelzorgers willen enerzijds meer informatie over de ziekte zelf en al de bijkomend 
symptomen, de prognose en de beste manier van omgaan met het gedrag van de dementerende 
persoon.  
(Gryspeerdt & Roelands, 2002) 
 
Bij de mantelzorger gaat een gebrek aan ziekte-inzicht samen met een overschatting van de 
controle over het afwijkend gedrag door de oudere. Ondanks de uitgesproken aanwezigheid 
van storend gedrag kennen velen de diagnose niet.  
(Roelands & Verloo, 2002) 
 
Simons (1989) vraagt zich af waarom er zo weinig vraag naar psychosociale ondersteuning 
wordt geformuleerd ondanks een werkelijke nood aan ondersteuning. Naast de onbekendheid 
van de ondersteuningsmogelijkheden door professionelen verkiezen sommige zorgverleners 
uitdrukkelijk om steun te zoeken bij informele netwerken en af te zien van de hulp van 
beroepskrachten, van wie ze vrezen afhankelijk te worden, zodat ze de zorg niet meer ten 
volle in eigen handen kunnen houden.  
(Simons, 1989) 
 
De ondersteuningsgroepen voor familiale hulpverleners, voornamelijk binnen de Alzheimer 
Liga, beogen het aanbieden van informatie en de uitwisseling van ervaringen, evenals 
praktische tips onder lotgenoten. De deelnemers komen er op die manier tot het inzicht dat het 
probleem ook bij anderen voorkomt. Ze kunnen er hun leed en hun schuldgevoelens vertellen, 
ontvangen er erkenning, steun en bemoediging vanwege de groep en leren er van elkaar aan 
de hand van levensechte getuigenissen.  
(Simons, 1989; Van Laer, 2006) 
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9 Behoefte aan informatie en psychosociale ondersteuning 
 
Fortinsky (1990) deed onderzoek naar de behoefte aan informatie en psychosociale diensten 
voor zorgverleners aan dementerende ouderen. Behalve meer en praktische informatie m.b.t. 
de ouderdomsziekten (behandeling, medicatie, en prognose) op het juiste moment van het 
‘zorgverleningparcours’ blijkt er een grote nood aan ‘training workshops’ en 
‘counselingdiensten voor familieleden’. 
 
Mantelzorgers en hulpverleners zijn de belangrijkste hulpvragers, niet de dementerende 
persoon zelf. De hulpvraag aan de diensten/hulpverleners is breed. Naast de vragen die 
specifiek zijn, krijgen nagenoeg alle diensten/hulpverleners vragen naar psycho-sociale steun 
van dementerende ouderen en mantelzorgers en naar informatie. 
De allergrootste prioriteiten zijn de invulling van de behoefte aan een ondersteuning de klok 
rond.  
Sensibiliseringscampagnes en beeldvorming door de overheid of door expertisecentra naar het 
bredere publiek of naar senioren zijn nodig.  
(Roelands & Verloo, 2002)  
 
 
10 Behoefte aan emotionele ondersteuning 

 
Eén op tien mantelzorgers (10,5%) geeft aan meer emotionele steun te wensen van 
professionelen, bijna één vierde (22,4%) wenst meer emotionele steun van familieleden. 
Het “Onderzoek naar de noden en behoeften van personen met dementie, mantelzorgers en 
georganiseerde thuiszorg”, uitgevoerd te Gent en Brussel wees erop dat het onvoldoende 
gebruik maken van diensten te maken kan hebben met het initiatief voor contactname. Wie 
het initiatief neemt, verschilt bij familie en diensten. Daar waar de helpende familieleden 
meestal de hulp zelf hebben aangeboden en de hulp niet zo vaak door de mantelzorger 
gevraagd werd, is dit bij hulp van professionelen andersom. Met uitzondering van huisartsen 
bieden andere hulpverleners zelf geen hulp aan, waardoor wie geen hulp vraagt er ook geen 
krijgt. 
De centrale mantelzorgers vertonen een groot tekort aan kennis en informatie i.v.m. haast alle 
aspecten van de zorg voor een familielid met dementie. Ze ervaren dit tekort ook als dusdanig 
en staan open voor informatie m.b.t. de ziekte, de bestaande hulpverlening, de 
tegemoetkomingen en de diagnose. Ze wensen deze van professionele hulpverleners spontaan 
te ontvangen. De mantelzorgers menen dat bij het informeren de huisarts een belangrijke 
functie heeft, die momenteel echter onvoldoende wordt ingevuld. Diverse media worden 
aangeduid als bruikbaar, maar voor meer recente vormen van informatie overdracht staan 
mantelzorgers momenteel nog niet open. 
Bij de mantelzorger gaat een gebrek aan ziekte-inzicht samen met een overschatting van de 
controle over het afwijkend gedrag door de oudere. Ondanks de uitgesproken aanwezigheid  
van storend gedrag kenden velen de diagnose niet.  
(Roelands & Verloo, 2002) 
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11 Kennis van de diagnose 
 
In het“Onderzoek naar de noden en behoeften van personen met dementie, mantelzorgers en 
georganiseerde thuiszorg”, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap aan de Universiteit Gent, Onderzoeksgroep Ouderenstudies, en de Vrije 
Universiteit Brussel, Maatschappelijke Gezondheidszorg (Roelands & Verloo, 2002), werd de 
kennis van de diagnose dementie nagevraagd bij mantelzorgers van thuiswonende personen 
met dementie. 
177 mantelzorgers werden bereid gevonden deel te nemen aan deze studie uitgevoerd in de 
regio Gent. 
Dit onderzoek gebeurde op basis van een gestructureerd interview bij mantelzorgers van 
thuiswonende personen met dementie.  
 
De objectieve kennis van dementie bleek in deze populatie gering te zijn. Dit gebrek aan 
kennis werd ook als dusdanig beleefd. Er bleef bij de mantelzorgers een aangevoelde nood 
aan informatie m.b.t. dementie bestaan, ondanks het feit dat de problematiek bij de meeste 
ouderen niet van recente datum was, de mantelzorger al eerder besefte dat er iets aan de hand 
was en 85% van de patiënten reeds de huisarts had gecontacteerd voor de aan dementie 
gerelateerde problemen. 
De helft of meer van de mantelzorgers had nood aan informatie over het bestaan van de 
Vlaamse Alzheimer Liga, evenals over andere bestaande diensten en samenkomsten met 
lotgenoten. 
 
De mantelzorgers wensen deze informatie vooral te krijgen van de huisarts (67,4%). De 
voorkeur van een kleinere groep gaat uit naar het maatschappelijk werk (21,1%) en de 
specialist (12,4%). Een minderheid vermeldde de thuisverpleging (6,3%), de overheid (3,7%), 
de Dementie Informatie Centra (3,1%), gezinszorg (1,2%) of de Vlaamse Alzheimer Liga 
(0,6%). Deze informatie zou bij voorkeur door hulpverleners zoals artsen spontaan moeten 
gegeven worden (86,1%), een minderheid meent dat ze deze informatie zelf moeten vragen 
(13,9%). 
 
De vastgestelde nood aan informatie heeft onder meer te maken met een geringe kennis van 
de informatiebronnen door de mantelzorger. Op een open vraag antwoordde 21,5% dat ze tot 
op heden niet wisten waar ze informatie konden vinden over geheugenproblemen en over 
dementie, en over diensten die kunnen helpen. 
Als potentiële bronnen van informatie over geheugenproblemen, dementie en de bestaande 
dienstverlening, werden vooral de huisarts, arts-specialist en mutualiteit genoemd. Ongeveer 1 
op 10 mantelzorgers vermeldt de Expertisecentra Dementie. 7,9% vermeldt de Vlaamse  
Alzheimer Liga.  
 
De kennis van de diagnose is een factor die hypothetisch een invloed kan hebben op het 
gebruik van diensten. Bij deze studie te Gent kent 25% van de mantelzorgers de diagnose 
dementie niet van hun familielid, hoewel er contacten zijn met diensten in de Thuiszorg en 
een betrokken professionele deze diagnose wel vermoedt of zelfs kent. Eén op drie van 
diegene die de diagnose niet kennen (32%) geeft aan de diagnose te willen kennen, anderen 
zien vooral niet hoe dit nuttig kan zijn.  
(Roelands, 2002) 
 
Onderzoek bij professionele zorgverleners leert dat een meerderheid van verzorgenden en 
verpleegkundigen het kennen van de diagnose dementie bij een cliënt/patiënt belangrijk 
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vinden en er overwegend positieve effecten van verwacht, meer bepaald om zo rekening te 
kunnen houden met de eigenheid van de zorg voor dementerenden, m.a.w. om zorg op maat te 
leveren. Wanneer de diagnose tijdig gekend is, zullen verzorgenden en verpleegkundigen de 
mantelzorgers meer en vooral sneller emotioneel kunnen steunen, adviseren betreffende de 
omgang met de persoon met dementie, en informeren over de bestaande hulpverlening. Zij 
hebben hierover een positieve houding en voelen zich in staat dit te doen.  
De kennis en de vaardigheden om de diagnose te achterhalen zijn momenteel niet optimaal. 
Twee alternatieven om dit aan te pakken dringen zich op en dienen verder onderzocht te 
worden. Enerzijds kan van andere disciplines verwacht worden dat ze hun kennis van de 
diagnose delen, in een gezamenlijk streven naar optimale zorg. Anderzijds kan interne 
vorming van gespecialiseerde personen verder doorgevoerd worden. Initiatieven op dit vlak 
bestaan reeds, echter zonder subsidiëring. De mantelzorgers informeren over dementie en de 
diagnose dementie stellen zal dan voorbehouden blijven en dienen opgepakt te worden door 
andere disciplines in de gezondheidszorg. 
(Roelands & Verloo, 2002) 
 
 
12 Andere factoren 
 
In de kwalitatieve studie te Londen in 2004 ‘What causes problems in Alzheimer’s disease: 
attributions by caregivers.’ wil men meten of de zorgdragers wisten wat de oorzaak was van 
probleemgedrag, wat de mogelijkheden zijn van de dementerende om dit gedrag te 
controleren en wat de prognose van de ziekte is. Uit dit onderzoek blijkt dat wanneer de 
oorzaak van probleemgedrag buiten de persoon gelegd wordt, men meer geneigd is om 
ondersteuning te bieden.  
De belangrijkste bevinding uit dit onderzoek is dat kenmerken aangaande het probleemgedrag 
zeer uiteenlopend waren en dat de meerderheid van de zorgdragers de kenmerken van het 
probleemgedrag niet toeschreven aan de ziekte van Alzheimer ook al waren ze op de hoogte 
van de diagnose. Velen waren ervan overtuigd dat de dementerende de symptomen onder 
controle had en dat de patiënt zou verbeteren. Zorgvragers omschreven het verlies van het 
korte-termijngeheugen als grootste probleem, maar agressie, apathie, hallucinaties, 
hopeloosheid en angst werden ook vaak als problematisch omschreven. Agressie werd zelden 
toegeschreven aan de ziekte van Alzheimer, maar meer aan factoren uit de voorgeschiedenis 
van de patiënt of zijn premorbide persoonlijkheid.  
(Paton e.a., 2004) 

 
 
13 Conclusies 

 
In het onderzoek naar de noden en behoeften van personen met dementie, mantelzorgers en 
georganiseerde thuiszorg (Roelands & Verloo, 2002) werden op twee niveaus 
panelgesprekken opgezet. Het eerste niveau betreft professionele hulpverleners die zich 
vooral op het beleid toespitsen en/of hun organisaties of beroepsgroep vertegenwoordigen. 
Het tweede niveau omvat professionele hulpverleners die zich vooral met het werkveld 
bezighouden. Voor elk van de twee niveaus werden drie panelgesprekken georganiseerd, 
waarin steeds mantelzorgers en mantelzorgvertegenwoordigers betrokken werden. De 
panelgesprekken leverden volgende belangrijke conclusies op: 

 
1. Er is te weinig informatie over dementie in het algemeen, er heerst zelfs een 

taboesfeer rond, vergelijkbaar met andere problemen van geestelijke 
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gezondheidszorg. De detectie en doorsignalering naar de huisarts door de 
mantelzorger gebeurt dan ook vaak niet door het onderscheid niet te kennen tussen 
normaal verouderingsproces en dementering. Er wordt te weinig informatie 
gegeven rond de diagnose 

2. Het expertisecentrum is te weinig gekend door de bevolking 
3. Het expertisecentrum is te weinig gekend door de professionelen 
4. De huisarts is te weinig informant naar de mantelzorger en professionele 

hulpverleners toe 
5. De huisarts kent te weinig over de problematiek van psychische stoornissen en van 

gesprekstechniek. Hij deelt soms de diagnose niet mee omwille van het “sparen” 
van de mantelzorger. Hij neemt ook te weinig zijn rol op van detector, 
doorverwijzer, ondersteuner en opvolger 

6. De samenwerking tussen de huisarts en de medisch specialisten, geriater en 
neuroloog of psychiater is te schaars 

7. Informatie betreft veel aspecten, op veel verschillende momenten, en is veelal 
schaars of te disparaat vanuit diverse hulpverleners chaotisch gegeven 

8. De specifieke voorzieningen zijn te weinig gekend 
9. Zorgafstemming, communicatie en coördinatie van de zorgen laten vaak te wensen 

over 
10. Concurrentie tussen thuiszorgdiensten onderling en vanuit de transmurale diensten. 

 
 
14 Aanbevelingen 
 
Vanuit bovenstaande conclusies komen de onderzoekers Roelands en Verloo tot volgende 
aanbevelingen. 
 
14.1 Naar het grote publiek 
 
Sensibilisatie en alertheid promoten voor beginnende tekenen van dementie bij de bevolking 
en bij mantelzorgers bij ouderen. 
 
Het publiek aangeven op welke manier ze best de lokale hulpverleningsdiensten kunnen leren 
kennen en actief leren zoeken naar informatie. 
 
14.2 Naar mantelzorgers 
 
Mantelzorgers informeren omtrent hun positie en rol indien men beroep doet op bestaande 
hulpverleningsdiensten. Dit betekent niet dat men afstand moet doen van de 
verantwoordelijkheid, maar een partnerschap opbouwt met professionele hulpverleners om 
een adequater mantelzorger te zijn en zelf nog voldoende levenskwaliteit te beschikken. 
  
Toegankelijk maken van praatgroepen van lotgenoten om het isolement te doorbreken. 

 
14.3 Naar opleiders 
 
Aandacht besteden aan het opbouwen van een respectvolle grondhouding naar alle cliënten, 
ook dementerende ouderen: 
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1. De bereidheid tot en de vaardigheid om een samenwerking op te zetten met de 
mantelzorger 

2. Het aanleren van psychosociale omgang 
3. Het leren omgaan met gedragsproblemen en de typische manifestaties van 

dementie 
4. Het belang leren kennen van andere disciplines in de thuiszorg en het vertonen 

van respect voor hun eigenheid en deskundigheid. 
 
14.4 Naar hulpverleners 
 
Het toepassen van een professionele basishouding naar thuiswonende dementerende ouderen 
en hun mantelzorgers. 
 
De mantelzorger als partner beschouwen in de zorg en betrekken bij overleg en ermee 
samenwerken. 
 
Overleg en samenwerking nastreven en toepassen met collega’s van andere disciplines. 
 
Preventie van onrust en gedragsproblemen nastreven door het aanbieden van een vaste 
structuur en activiteiten die inspelen op de belangstelling van de thuiswonende dementerende 
oudere. 
 
14.5 Naar (huis)artsen 
 
Aannemen van een meer proactieve houding naar vroegdetectie zelf, via doorverwijzing naar 
geneesherenspecialisten (geriater, neuroloog, neuro-psychiater) of via medewerking aan 
detectieprogramma’s die lokaal of elders worden uitgewerkt. 
 
Systematisch meedelen van de diagnose aan de mantelzorger en betrokken hulpverleners 
zodat een adequate zorg zo vroeg mogelijk op gang kan getrokken worden. 
 
Het meedelen van de diagnose als slecht nieuws beschouwen en aandacht besteden aan de 
reacties van de betrokkenen. Deze informatie koppelen aan een aanbod van begeleiding, 
ondersteuning o.m. als anticipatie op het rouwproces. 
 
Optreden als informant en begeleider van de andere hulpverleners, of zo mogelijk als 
coördinator van de hulpverlening met inbegrip van deelnemen aan teambesprekingen rond de 
thuiswonende dementerende oudere. 
 
14.6 Naar diensten 
 
Inrichten van een resultaatgerichte werkondersteuning van de veldwerkers. 
 
Opleiden en aanduiden van een referentiepersoon voor hulpverleners en mantelzorgers. 
 
Inzetten van gekwalificeerd personeel dat voeling heeft met de thuiswonende dementerende 
oudere. 
 
Grondig verrichten van de intake om een gepland en aangepast aanbod te kunnen uitwerken. 
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Coördinatie van de zorg en de informatie langs een zorgenplan of via een gemeenschappelijk 
dossier en teamoverleg. 
 
Opzetten van intra- en interdisciplinair overleg, netwerkvorming inbegrepen. 
 
Opzetten van een informatiestrategie met de ontwikkeling van een basispakket als  
startpunt voor een individuele behoeftegestuurde informatie. 
 
14.7 Naar het beleid 
 
Sensibiliseren van het grote publiek voor het probleem van veroudering en de specifieke 
pathologie die ze meebrengt. 
 
Voorbereiden van het publiek op de mogelijke rol als mantelzorger. 
 
Aanmoedigen van praktijkgerichte vorming en bijscholing voor alle professionele 
hulpverleners in de thuiszorg die psychosociale interventies en omgaan met 
gedragsproblemen aanleert. 
 
Uniformiseren van de wetgeving van de thuiszorgdiensten om tot een betere afstemming te 
komen tussen de professionele actoren. 
 
Concretiseren van de zorgregio’s om tot een reëel inclusief beleid te komen. 
 
Uitbouwen van gespreide dagcentra en van vrijwilligerswerk. 
 
Financieren van het interdisciplinair overleg en van administratieve handelingen die 
samenwerking bevorderen. 
 
Subsidiëren van diensten, gericht naar de behoeften van de oudere bevolking, m.n. een 
kwantitatieve toename van de dementerende ouderen en een vraag naar hoger gekwalificeerd 
personeel omwille van de hoge moeilijkheidsgraad. 
  
(Roelands & Verloo, 2002) 
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Het onderzoek 
 

Het opzet van dit onderzoek is om via het afnemen van semi-gestructureerde interviews na te 
gaan of mantelzorgers van personen met (vermoedelijk) dementie op de hoogte zijn van 
ondersteunende organisaties. 
De onderzoekers voeren een vergelijkend kwalitatief onderzoek uit. Zij gaan uit van de 
hypothese dat sommige mantelzorgers op de hoogte zijn van ondersteunende organisaties 
voor personen met (vermoedelijk) dementie en hun mantelzorgers en anderen niet. 
Zij vertrekken vanuit de studie, “Onderzoek naar de noden en behoeften van personen met 
dementie, mantelzorgers en georganiseerde thuiszorg”, uitgevoerd in opdracht van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aan de Universiteit Gent, Onderzoeksgroep 
Ouderenstudies, en de Vrije Universiteit Brussel, Maatschappelijke Gezondheidszorg 
(Roelands & Verloo, 2002), die aan de basis ligt van hun eigen literatuurstudie.  
Het is hun opzet om na te gaan of mantelzorgers, in Limburg, op de hoogte zijn van 
ondersteunende organisaties die bestaan voor personen met (vermoedelijk) dementie en hun 
mantelzorgers. 

 
 

1 Fasen in het onderzoek 
 
De interviews worden afgenomen nadat de volgende vier fasen zijn doorlopen.  
 
1.1 Eerste fase van het onderzoek 
 
De onderzoekers vertrekken vanuit de opdracht van de Provinciale Hogeschool Limburg tot 
het uitvoeren van een pilootstudie in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Uit een 
aantal onderwerpen kiezen zij het volgende thema: ‘Nood aan ondersteuning bij 
mantelzorgers’. Na brainstorming besluiten zij, uit gemeenschappelijke interesse, zich te 
richten tot mantelzorgers van personen met (vermoedelijk) dementie .  
De onderzoekers raadplegen Nederlandstalige en anderstalige wetenschappelijke literatuur 
over dementie. Databanken worden geconsulteerd, boeken gelezen, internetsites bezocht. Als 
databank wordt ondermeer PubMed gebruikt. De belangrijkste zoekwoorden zijn: support, 
needs, family caregiver, attributions by caregivers, demented elderly, the role of caregiver. 
Voor de Nederlandstalige literatuur worden volgende zoekwoorden gebruikt: mantelzorg, 
dementerende ouderen, Vlaanderen, ondersteuning, thuiszorg, psycho-sociale ondersteuning. 
 
De selectiecriteria voor de literatuur zijn: 
 

• de studie heeft betrekking op ondersteunende initiatieven in de thuiszorg van 
dementerende ouderen 

• de studie beschrijft een vorm van ondersteuning naar de mantelzorger (caregiver) in de 
zorg van een dementerende oudere in de thuissituatie 

• de studie heeft betrekking op vraaggestuurde zorg. 
 

Op basis van het bestuderen van de literatuur stellen ze zich de volgende vraag: ‘Welke zijn 
de noden van de mantelzorger van personen met (vermoedelijk) dementie?’ Een eerste 
onderzoeksthema ontstaat: ‘Hebben mantelzorgers van personen met (vermoedelijk) dementie 
behoefte aan ondersteuning?’ Uit literatuurstudie blijkt dat deze behoefte bestaat. Een 
volgende vraag dringt zich op: ‘Hoe en op welke wijze wordt er tegemoet gekomen aan deze 
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behoefte?’ Bevraging bij collega-hulpverleners leert de onderzoekers dat er specifieke 
ondersteunende organisaties bestaan voor personen met (vermoedelijk) dementie en hun 
mantelzorgers. 
 
1.2 Tweede fase van het onderzoek 
 
Het opzet van het onderzoek is dat er 30 mantelzorgers geïnterviewd worden. De 
onderzoekers gaan op zoek naar organisaties die hen in contact brengen met deze 
mantelzorgers. Zij nemen contact op met het Expertisecentrum Dementie te Hasselt en raken 
in gesprek met Mevr. Dierckx. Mevr. Dierckx is tevens werkzaam op de 
Thuisbegeleidingsdienst Dementie te Hasselt. De onderzoekers leggen het voorstel tot 
onderzoek voor. Zij peilen naar de bereidheid tot medewerking aan het onderzoek. Via Mevr. 
Dierckx bekomen de onderzoekers uitgebreide literatuur betreffende dementie. Folders van 
andere initiatieven voor personen met (vermoedelijk) dementie en hun mantelzorgers worden 
aan hen bezorgd. Mede hierdoor krijgen zij een breder zicht op bestaande initiatieven en 
organisaties voor mantelzorgers van personen met (vermoedelijk) dementie. Mevr. Dierckx 
bezorgt de onderzoekers contactgegevens van onder meer de dienst maatschappelijk werk van 
de Christelijke Mutualiteit Limburg. Deze dienst is tevens bereid mee te werken aan de 
pilootstudie.  
De promotor van de onderzoekers opteert om Mr. Van Laer, medewerker van de Vlaamse 
Alzheimer Liga, te contacteren. Mr. Van Laer is akkoord om mee te werken aan het 
onderzoek. 
De onderzoekers willen een vergelijkend, exploratief onderzoek uitvoeren. Zij gaan op zoek 
naar mantelzorgers die vermoedelijk de organisaties, die bedoeld zijn ter ondersteuning van 
personen met (vermoedelijk) dementie of hun mantelzorgers, niet kennen.  
Als psychiatrisch verpleegkundige is één van de onderzoekers tewerkgesteld in het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria te Melveren. Op de gerontopsychiatrische afdelingen, 
binnen dit ziekenhuis, verblijven onder meer personen met (vermoedelijk) dementie. De 
coördinator van deze afdelingen is bereid mee te werken aan de pilootstudie. Vzw ISIS, een 
thuishulpdienst, wordt als laatste organisatie aangesproken. 
 
1.3 Derde fase van het onderzoek 
 
In een volgende fase gaan de onderzoekers na welke organisaties ze willen bevragen. Er 
bestaan diverse organisaties ter ondersteuning van personen met (vermoedelijk) dementie en 
hun mantelzorgers. Het Expertisecentrum Dementie, de Thuisbegeleidingsdienst Dementie, de 
Vlaamse Alzheimer Liga, de Praatcafé’s Dementie, de gerontopsychiatrische afdelingen 
worden bevraagd omwille van hun bereidheid tot medewerking en het feit dat het specifieke 
organisaties zijn ter ondersteuning van personen met (vermoedelijk) dementie en hun 
mantelzorgers. 
De geheugenklinieken en de gerontopsychiatrische afdelingen worden bevraagd ondermeer 
omwille van hun functie naar diagnosestelling toe. Uit literatuuronderzoek blijkt dat het op de 
hoogte zijn van de diagnose, mantelzorgers en ouderen met (vermoedelijk) dementie, kan 
aanzetten tot het zoeken van informatie en ondersteuning. De onderzoekers opteren voor een 
interview van 60 minuten en beperken zich om deze reden  tot het bevragen van zes 
organisaties. 
Mevr. A. Staels, coördinator en Mevr. I. Stassen, adjunct-hoofd van de gerontopsychiatrische 
afdeling van P.Z.Sancta Maria te Melveren bezorgen de onderzoekers een rapport van het 
onderzoek naar de noden en behoeften van personen met dementie, mantelzorgers en 
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georganiseerde thuiszorg uitgevoerd door de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit 
Brussel  
Op basis van de literatuurstudie, de conclusies uit het bovenstaand rapport en overleg met de 
contactpersonen van de zes organisaties, stellen de onderzoekers een vragenlijst op (zie 
bijlage 2). De onderzoekers willen in Limburg onderzoeken of er behoefte is aan 
ondersteuning en of personen met (vermoedelijk) dementie en hun mantelzorgers de 
ondersteunende organisaties kennen. 
Aan de organisaties wordt gevraagd zichzelf voor te stellen. Deze informatie wordt na het 
afnemen van het interview overhandigd aan de mantelzorger in de vorm van een 
informatiepakket (zie bijlage 3). 
 
1.4 Vierde fase van het onderzoek 
 
De onderzoekers nemen eerst een proefinterview af. Na afloop van dit interview wordt er 
gepeild naar de beleving van de mantelzorger. Hierop volgt een laatste aanpassing van de 
vragenlijst. 
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2 Onderzoeksvraag 
 
De onderzoekers vertrekken vanuit een studie uitgevoerd te Gent om tot hun eigen 
onderzoeksvraag te komen.  
 
2.1 Onderzoek uitgevoerd te Gent 
  
Uit de conclusies van het ‘Onderzoek naar de noden en behoeften van personen met dementie, 
mantelzorgers en georganiseerde thuiszorg’ uitgevoerd door de onderzoekers Roelands & 
Verloo, Onderzoeksgroep Ouderenstudies, Universiteit Gent – Departement Maatschappelijke 
Gezondheidszorg, Vrije Universiteit Brussel in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, komen de onderzoekers tot hun onderzoeksvraag. 
 
Volgens de conclusies van dit onderzoek te Gent: 
 

• is er te weinig informatie beschikbaar, voor de mantelzorger en de persoon met 
dementie, maar tevens over dementie in het algemeen. Er heerst zelfs een taboesfeer 
rond, vergelijkbaar met andere problemen van de geestelijke gezondheidszorg 

• gebeurt de detectie en doorsignalering naar de huisarts door de mantelzorger vaak niet, 
door het onderscheid niet te kennen tussen een normaal verouderingsproces en 
dementering 

• wordt er te weinig informatie gegeven rond de diagnose 
• is het expertisecentrum te weinig gekend door de bevolking 
• is het expertisecentrum te weinig gekend door de professionelen 
• is de huisarts te weinig informant naar de mantelzorger en professionele hulpverleners. 

 
2.2 Eigen onderzoeksvraag 
 
De onderzoeksvraag luidt als volgt:  
 
‘Zijn ondersteunende organisaties voor personen met (vermoedelijk) dementie en hun 
mantelzorgers gekend?’  
 
De onderzoekers leggen deze onderzoeksvraag voor aan mantelzorgers van personen met 
(vermoedelijk) dementie. 
 
De onderzoeksvraag wordt uitvoerig bevraagd in de vragenlijst van DEEL VI tot en met 
DEEL XII. De onderzoekers beperken zich niet tot de onderzoeksvraag.  
 
Omwille van het belang voor de zes organisaties bevragen de onderzoekers tevens het 
volgende: 
 

• de omschrijving van de zorg die men biedt aan de persoon met (vermoedelijk) 
dementie (DEEL III) 

• ontbreekt kennis van de diagnose dementie bij mantelzorgers (DEEL IV) 
• vertonen mantelzorgers een groot tekort aan kennis en informatie over bijna alle 

aspecten van de zorg voor ouderen met (vermoedelijk) dementie (DEELV) 
• staan mantelzorgers open voor informatie en wensen ze deze informatie van 

professionele hulpverleners te ontvangen? (DEEL XIII) 
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3 Methodologie 
 
Er wordt geopteerd voor een kwalitatieve, exploratieve methode. Het is uiteindelijk de 
bedoeling dat de onderzoeker via een semi-gestructureerd interview informatie krijgt over 
vooraf vastgelegde vragen. Doordat de onderzoekers bewust kiezen voor een interviewstijl die 
leidt tot een gesprek, waarin het verhaal van de mantelzorger voldoende beluisterd kan 
worden, kan er extra informatie verkregen worden. 
 
Het informed consent (zie bijlage 1) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de (in dit 
onderzoek zes bevraagde) organisaties. Vóór het afnemen van het semi-gestructureerd 
interview, wordt het informed consent ter ondertekening voorgelegd aan de mantelzorger.
  
De onderzoekers verklaren aan de hand van het informed consent dat: 
 

• alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandeld zullen worden 
• alle verzamelde gegevens bewaard zullen worden met een code en op een anonieme 

manier verwerkt zullen worden 
• de mantelzorger op om het even welk moment en voor om het even welke reden zijn 

deelname aan dit onderzoek kan stopzetten 
• de mantelzorger steeds meer informatie over het onderzoek kan opvragen bij de 

volgende contactpersonen: Prof. Dr. E. Neerinckx departementshoofd 
Gezondheidszorg, Mevr. A. Pachen coördinator opleiding sociale gezondheidszorg – 
Provinciale Hogeschool Limburg, Guffenslaan 39, 3500 Hasselt. 

 
3.1 Gegevensverzameling 
 
De gegevensverzameling in deze studie gebeurt aan de hand van interviews met 
mantelzorgers van personen met (vermoedelijk) dementie. De mantelzorger beslist of de 
persoon met (vermoedelijk) dementie al dan niet aanwezig is bij het interview.  
Om de betrouwbaarheid van de interpretatie te maximaliseren worden verschillende 
maatregelen genomen: 1) het gebruik van open, niet-suggestieve vragen; 2) het onmiddellijk 
noteren van gegevens om vertekening door tijdsverloop te minimaliseren; 3) het verzamelen 
en analyseren van gegevens door twee onderzoekers. 

 
3.2 Steekproef 
 
3.2.1 Inclusiecriteria van de persoon met (vermoedelijk) dementie 
 
De persoon met (vermoedelijk) dementie voldoet aan volgende criteria:  
 

• leeftijd van 65 jaar of ouder 
• niet of ≤ 3 maanden opgenomen in een residentiële instelling  
• lijden aan geheugenproblemen of verwardheid, vermoedelijk veroorzaakt door 

dementie.  
 
 

3.2.2 Inclusiecriteria van de mantelzorger  
 
De mantelzorger van de cliënt voldoet aan de volgende criteria:  
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• een zorgdrager zijn uit de onmiddellijke leefomgeving van de zorgvrager, of een 

vrijwilliger 
• een persoon die vanuit een sociale en emotionele band een andere persoon, niet 

beroepshalve maar meer dan occasioneel, helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven 
wanneer de zelfzorg ontoereikend blijkt 

• de mantelzorger kan beroeps- of niet beroepsactief zijn.  
 

3.2.3 Mantelzorg 
 
Onder mantelzorg verstaan de onderzoekers: 
 

• niet-medische zorg 
• meer dan occasioneel zorgen 
• onbezoldigde extraprofessionele arbeid 

 
3.2.4 Vergelijking tussen twee groepen 
 
De onderzoekers gaan uit van de hypothese dat sommige mantelzorgers in mindere mate 
ondersteunende organisaties voor personen met (vermoedelijk) dementie kennen (groep A) en 
anderen wel (groep B).  
 
Groep A 
 
15 mantelzorgers via twee organisaties: 
 

• gerontopsychiatrische afdelingen van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria te 
Melveren 

• vzw ISIS thuishulpdienst.  
 

Deze organisaties bieden ondersteuning en hulp aan personen met dementie of hun 
mantelzorgers, maar niet exclusief aan deze doelgroep. Zij bieden ook hulp aan personen in 
nood met andere zorgvragen.  
 
Groep B 
 
15 mantelzorgers via de volgende organisaties: 
 

• Vlaamse Alzheimer Liga regio Maaseik 
• Thuisbegeleidingsdienst Dementie Limburg 
• dienst maatschappelijk werk cursus “Omgaan met dementie” van de Christelijke 

Mutualiteit Limburg.  
 
Deze organisaties en de cursus zijn specifiek bedoeld om personen met dementie of hun 
mantelzorgers ondersteuning te bieden.  
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3.3 Selectie van mantelzorgers 
 
Voor de studie worden 30 mantelzorgers geselecteerd door 5 organisaties. In samenwerking 
met deze organisaties worden mantelzorgers van ouderen met (vermoedelijk) dementie 
aangesproken.  
 
De onderzoeksregio bestaat uit de gemeenten Alken, Bree, Gingelom, Hasselt, Heers, 
Heusden-Zolder, Hoeselt, Leopoldsburg, Maaseik, Nieuwerkerken, Rotem, Rummen, 
Schaffen, St-Truiden, Tongeren, Vliermaalroot, Vlijtingen, Zonhoven.  
 
In het selectieproces worden een aantal stappen onderscheiden. De deelnemende organisatie 
selecteert de mantelzorgers aan de hand van de bovenstaande inclusiecriteria. De hulpverlener 
van de organisatie contacteert de mantelzorger en nodigt hem/haar uit voor deelname aan het 
onderzoek. Indien het zorgend familielid geïnteresseerd is, geeft de organisatie zijn/haar naam 
door aan de onderzoekers. De onderzoeker neemt telefonisch contact op met de mantelzorger 
en vraagt opnieuw naar de bereidheid om deel te nemen aan het onderzoek. Indien het 
antwoord positief is, wordt een afspraak gemaakt met de mantelzorger voor het interview.  
 
Bij het bezoek ten huize van de mantelzorger legt de onderzoeker nogmaals beknopt de 
bedoeling van het onderzoek uit. De onderzoeker beklemtoont de vrijblijvendheid van de 
deelname. Indien de mantelzorger op dat moment  weigert gaat de bevraging niet door.  
 
Het gesprek met de mantelzorger wordt op zijn of haar voorkeur al dan niet in directe 
aanwezigheid van de persoon met (vermoedelijk) dementie gevoerd.  
 
De privacy van de betrokken personen wordt beschermd door volgende maatregelen: 
 

• de interviews worden geanonimiseerd voor ze ingevuld worden 
• een codenummer wordt toegekend 

§ Code A: Mantelzorgers van de gerontopsychiatrische afdelingen P.Z. Sancta 
Maria te Melveren 

§ Code B: Mantelzorgers van de vzw ISIS 
§ Code C: Mantelzorgers van de Thuisbegeleidingsdienst Dementie Limburg 
§ Code D: Mantelzorgers van de dienst maatschappelijk werk van de Christelijke 

Mutualiteit (CM) te Hasselt + de Vlaamse Alzheimer Liga regio Maaseik 
 
Tabel 1: Deelnemende organisaties 
Organisatie      Aantal mantelzorgers   % 
 
Groep A 
• gerontopsychiatrische afdelingen    7    23,33 
• vzw ISIS       8    26,66 
 
Groep B 
• Thuisbegeleidingsdienst Dementie Limburg  7    23,33 
• dienst maatschappelijk werk CM    5    16,66 
• Vlaamse Alzheimer Liga     3    10,00 
 
TOTAAL       30    100 
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De namen van de betrokkenen worden niet samen met de gegevens opgeslagen, noch 
materieel, noch elektronisch. De namen van personen die niet (meer) wensen deel te nemen, 
worden niet aan de onderzoekers bezorgd. Het aantal personen, dat niet meer wenst deel te 
nemen, na een voorgaand akkoord (drop-outs), wordt doorgegeven aan de onderzoekers.  
 
Het onderzoek staat onder toezicht van Prof. Dr. E. Neerinckx departementshoofd 
gezondheidszorg en Mevr. A. Pachen coördinator van de opleiding bachelor na bachelor in de 
sociale gezondheidszorg aan de Provinciale Hogeschool Limburg. 
 
De interviews worden afgenomen, in de thuisomgeving, met uitzondering van drie personen 
die werden geïnterviewd in een residentiële instelling. 
 
3.4 Instrumenten in het onderzoek 
 
De vragenlijst voor het semi-gestructureerd interview wordt opgesteld op basis van de 
gegevens uit de literatuur. De onderzoekers gebruiken zelfontwikkelde vragen.  
  
3.4.1 Literatuurgegevens 
 
In een studie naar de beleving van oudere personen met -vermoedelijk- licht dementie 
(Steeman, 2004) blijkt dat de interviewstijl een impact heeft op het verhaal dat de 
mantelzorger vertelt. Deze onderzoekers vinden het belangrijk dat er niet enkel oog is voor 
het bekomen van de onderzoeksresultaten, maar willen de persoon van de mantelzorger tevens 
tot zijn recht laten komen. Zij opteren voor een interviewstijl die leidt tot een gesprek, waarin 
het verhaal van de mantelzorger voldoende beluisterd kan worden. Het interview moet op die 
manier uitnodigen tot het bespreken van de onderzoeksvragen én het beluisteren van emoties, 
reflecties op de zorg die de mantelzorger biedt aan de persoon met (vermoedelijk) dementie. 
Om deze redenen kiezen de onderzoekers voor een gesloten én een open vraagstelling.  
  
3.4.2 Interview 
 
De vragenlijst bestaat uit:  
  
3.4.2.1 DEEL I en Deel II: Bevragen van socio-demografische gegevens  
  
Als socio-demografische gegevens worden geslacht, geboortedatum, het al dan niet hebben 
van kinderen, de relatie tot de persoon met (vermoedelijk) dementie geregistreerd. Deze 
gegevens worden bevraagd bij de mantelzorger over zijn leefsituatie en over de leefsituatie 
van de persoon met (vermoedelijk) dementie. 
 
3.4.2.2 DEEL III: Bevragen van de omschrijving van de zorg die men biedt aan de persoon 

met (vermoedelijk) dementie  
 
Na het bevragen van de socio-demografische gegevens gaan de onderzoekers over naar het 
stellen van een reeks open vragen over de zorg voor de persoon met (vermoedelijk) dementie. 
Deze vragen hebben tot doel de mantelzorger de kans te geven zijn ervaring te verwoorden. 
De onderzoekers beogen hiermee dat het accent van het gesprek komt te liggen op het komen 
luisteren naar hun ervaring en minder op ‘onderzoek’. Uit onderzoek blijkt (Steeman, 2004) 
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dat deze interviewstijl leidt tot het meer toegeven van problemen. De onderzoeker geeft op 
deze manier meer erkenning aan de mantelzorger. 
 
Volgende vragen worden gesteld om meer zicht te krijgen op de zorg die men biedt: 
 

• om welke reden neemt u de zorg op en zet u ze voort 
• waar zorgt u heel concreet voor 
• hebt u hulp bij de zorg 
• van wie krijgt u deze hulp 
• welke hulp zou u graag krijgen? 
•  

3.4.2.3 DEEL IV, Hypothese 1: Vaak ontbreekt kennis van de diagnose bij mantelzorgers  
 
Uit literatuurstudie blijkt dat kennis van de diagnose belangrijk is. In dit deel van het 
interview bevragen de onderzoekers of er een diagnose bekend is, wanneer en door wie de 
diagnose gesteld werd.  
 
Dit gebeurt aan de hand van de volgende vragen:  
 

• is er een diagnose gesteld van dementie 
• zo ja, wanneer werd deze diagnose gesteld 
• door wie werd de diagnose gesteld? 

 
3.4.2.4 DEEL V, Hypothese 2: Mantelzorgers vertonen een groot tekort aan kennis en 

informatie over bijna alle aspecten van de zorg voor een oudere met (vermoedelijk) 
dementie 

  
Uit onderzoek (Roelands & Verloo, 2002) bij mantelzorgers van thuiswonende personen met 
dementie, in Gent, blijkt dat de betrokken mantelzorgers een nood ervaren aan meer 
informatie en een objectief tekort aan kennis werd vastgesteld.  
Mantelzorgers willen enerzijds meer informatie over de ziekte zelf en al de bijkomende 
symptomen, de prognose en de beste manier van omgaan met het gedrag van de persoon met 
(vermoedelijk) dementie. 
 
Deze hypothese wordt bevraagd aan de hand van de volgende vragen: 
  

• bent u ooit geïnformeerd over u het best omgaat met een ouder met dementie 
• zo ja, wanneer 
• hoe komt u aan deze informatie 
• heeft iemand u leren omgaan met moeilijk gedrag en de beperkingen van het 

syndroom van de oudere 
• wie heeft u dit geleerd? 

 
3.4.2.5 DEEL VI, Hypothese 3: Mantelzorgers kennen de ondersteunende diensten voor 

personen met (vermoedelijk) dementie en hun mantelzorgers niet  
 
Uit literatuurstudie (Roelands & Verloo, 2002) blijkt dat de vastgestelde nood aan informatie 
onder meer te maken heeft met een geringe kennis van de informatiebronnen door de 
mantelzorger. Op een open vraag antwoordde 21,5% dat ze tot op heden niet wisten waar ze 
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informatie konden vinden over geheugenproblemen en over dementie en over ondersteunende 
diensten die kunnen helpen. 
Als potentiële bronnen van informatie over geheugenproblemen, dementie en de bestaande 
dienstverlening, werden vooral de huisarts, arts-specialist en mutualiteit genoemd. Ongeveer 1 
op 10 mantelzorgers vermeldt de Expertisecentra Dementie. 7,9% vermeldt de Vlaamse 
Alzheimer Liga.  
 
Aan de hand van volgende vragen wordt deze hypothese bevraagd: 
 

• kent u een organisatie(s) die ondersteuning biedt aan de oudere voor wie u zorgt of 
voor uzelf 

• zo ja, aan welke organisatie(s) denkt u dan 
• hebt u daar informatie ingewonnen 
• hoe bent u bij deze organisatie terecht gekomen 
• bij welke organisatie won u informatie in 
• in hoeverre is deze organisatie u bekend 
• hebt u enig idee waarvoor u hier terecht kan 
• aan welke ondersteuning denkt u? 

 
3.4.2.6 Deel VII t.e.m. DEEL XII, Hypothese 4: Er bestaan vele initiatieven ter ondersteuning 

van de mantelzorger, doch specifieke informatie en inhoud van het aanbod bereikt de 
mantelzorger niet 

       
Deze hypothese wordt opgesplitst in verschillende deelhypothesen. De onderzoekers bevragen 
volgende zes organisaties op dezelfde wijze:  
 

• Expertisecentra Dementie  
• geheugenklinieken 
• Thuisbegeleidingsdienst Dementie Limburg 
• gerontopsychiatrische afdelingen 
• Vlaamse Alzheimer Liga 
• Praatcafé Dementie. 

 
De onderzoekers beperken zich tot deze zes organisaties zodat het afnemen van het interview 
beperkt blijft tot gemiddeld 60 minuten.  
 
Deelhypothesen: 
 

• Expertisecentra Dementie zijn weinig gekend door de mantelzorgers 
• geheugenklinieken zijn weinig gekend door de mantelzorgers 
• de Thuisbegeleidingsdienst Dementie is weinig gekend door de mantelzorgers 
• gerontopsychiatrische afdelingen zijn weinig gekend door de mantelzorgers 
• de Vlaamse Alzheimer Liga is weinig gekend door de mantelzorgers 
• de Praatcafé’s Dementie zijn weinig gekend door de mantelzorgers. 

 
Deze deelhypotheses werden bevraagd aan de hand van volgende vragen: 
 

• kent u (benaming van de organisatie) 
• we geven uitleg over deze organisatie 
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• herkent u nu een (benaming van de organisatie) 
• nu u weet wat deze organisatie doet en waar het voor staat, had u deze informatie 

eerder willen ontvangen 
• nu u deze informatie heeft, zou u eerder geneigd zijn contact op te nemen met deze 

organisatie 
• kunt u ook vertellen waarom, waarom niet 
• in hoeverre is deze organisatie u bekend 
• nam u ooit contact op met deze organisatie 
• zo ja, van wie kwam het initiatief 
• via welk kanaal heeft u kennis genomen van deze organisatie 
• werd er aan u verwachtingen tegemoet gekomen 
• zo nee, wat ontbrak er voor u 
• wat had u liever anders gezien 
• zou u nog contact opnemen met deze organisatie 
• zo nee, waarom niet? 

 
3.4.2.7 DEEL XIII, Hypothese 5: Mantelzorgers staan open voor informatie en wensen deze 

informatie van professionele hulpverleners te ontvangen  
 
Uit literatuurstudie blijkt dat bij mantelzorgers een aangevoelde nood aan informatie m.b.t. 
dementie bestaat. De helft of meer van de mantelzorgers heeft nood aan informatie over het 
bestaan van de Alzheimer Liga, evenals over andere bestaande diensten en samenkomsten met 
lotgenoten.  
(Roelands & Verloo, 2002) 
 
De mantelzorgers wensen deze informatie vooral te krijgen van de huisarts (67,4%). De 
voorkeur van een kleinere groep gaat uit naar het maatschappelijk werk (21,1%) en de 
specialist (12,4%). Een minderheid vermeldde de thuisverpleging (6,3%), de overheid (3,7%), 
de Dementie Informatie Centra (3,1%), gezinszorg (1,2%) of de Alzheimer Liga (0,6%). 
Deze informatie zou bij voorkeur door hulpverleners zoals artsen spontaan moeten gegeven 
worden (86,1%), een minderheid meent dat ze deze informatie zelf moeten vragen (13,9%). 
(Roelands, 2002) 
 
Volgende vragen worden gesteld om deze hypothese te bevragen: 
 

• is het volgens u een taak voor professionele hulpverleners u te informeren over deze 
organisaties 

• van wie in de groep van de hulpverleners verwacht u informatie 
• hoe zou u het liefst geïnformeerd worden? 
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4 Resultaten 
  
4.1 Bespreking  van de resultaten 
 
4.1.1 DEEL I en Deel II 
 
Sociale en het socio-demografische profiel van personen met (vermoedelijk) dementie en hun 
mantelzorgers  
 
De mantelzorgers zijn overwegend vrouwen (60%), de gemiddelde leeftijd is 61,3 jaar. 53,3% 
van de personen met (vermoedelijk) dementie zijn vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de 
personen met (vermoedelijk) dementie is 72,2 jaar. 93% van de personen met (vermoedelijk) 
dementie heeft kinderen. 23% van de mantelzorgers gaat werken. 90% van de mantelzorgers 
wonen apart van de personen met (vermoedelijk) dementie. Wanneer de persoon met 
(vermoedelijk) dementie niet samenwoont met de mantelzorger, woont de persoon met 
(vermoedelijk) dementie alleen (13%), met een partner (50%) of residentieel (27%). De 
mantelzorger zorgt vooral voor een vader of moeder (33%) of de partner (50%), zeldzaam zijn 
de personen die zorgen voor hun schoonouder (7%) of en andere relatie hebben (10%).  
 
4.1.2 DEEL VI 
 
Hypothese 3: Mantelzorgers kennen de ondersteunende organisaties voor personen met 
(vermoedelijk) dementie en hun mantelzorgers niet  
  
20 mantelzorgers (67%) kennen een organisatie die ondersteuning biedt aan een persoon met 
(vermoedelijk) dementie of aan de mantelzorger zelf.  
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Grafiek 1: Organisaties die volgens de mantelzorgers ondersteuning bieden aan de oudere of 
aan de mantelzorger zelf  
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Van de mantelzorgers die één of meerdere ondersteunende organisaties kennen, winnen 14 
mantelzorgers informatie in.  
 
De mantelzorgers komen op volgende wijze bij de ondersteunende organisaties terecht: via de 
Christelijke Mutualiteit (10), via het O.C.M.W. (5), op eigen initiatief (5), via de huisarts (3), 
via de psychiater (2), via familieleden (2), via een Praatcafé Dementie (2) en via de 
Thuisbegeleidingsdienst Dementie (1). 
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4.1.3 Deel VII t.e.m. DEEL XII 
 
Hypothese 4: Er bestaan vele initiatieven ter ondersteuning van de mantelzorger, doch 
specifieke informatie en inhoud van het aanbod bereikt de mantelzorger niet 
 
Tabel 2: Naambekendheid van de organisatie bij het totaal aantal mantelzorgers 
 
Kent u volgende organisatie?   Ja Nee  Ik weet het niet Al van gehoord 
 
Expertisecentra Dementie    7 20  0     3  
geheugenklinieken     7 19  0     4    
Thuisbegeleidingsdienst Dementie   6 23  0       1  
gerontopsychiatrische afdelingen   5 25  0     0    
Vlaamse Alzheimer Liga    7   9  0   14    
Praatcafé’s Dementie   15 13  0     2  
 
 
Tabel 3: Herkenning na uitleg? 
 
Herkent u volgende organisatie?  Ja Nee Ik weet het niet Al van gehoord 
 
Expertisecentra Dementie      4 14  0     5 
geheugenklinieken     14   5  0     4   
Thuisbegeleidingsdienst Dementie     3 21  0       0  
gerontopsychiatrische afdelingen   13   7  0     5    
Vlaamse Alzheimer Liga      4   7  0    12        
Praatcafé’s Dementie       1 12  0     2  
 
 
Tabel 4: Vergelijking tussen naambekendheid van de organisatie 
 
     Groep A   Groep B 
      Kennen    Kennen  
 
Expertisecentra Dementie    3         4     
geheugenklinieken     2         5   
Thuisbegeleidingsdienst Dementie   0         6                
gerontopsychiatrische afdelingen   4       1 
Vlaamse Alzheimer Liga    4         3       
Praatcafé’s Dementie     3         12   
 
 
De naambekendheid van de geheugenklinieken, de Thuisbegeleidingsdienst Dementie en de 
Praatcafé’s Dementie is groter bij groep B dan bij groep A.  
 
De naambekendheid van de gerontopsychiatrische afdelingen en de Vlaamse Alzheimer Liga 
is groter bij groep A dan bij groep B.  
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Uit groep A kennen 16 mantelzorgers een organisatie die bevraagd werd, in groep B loopt dit 
aantal mantelzorgers op tot 31. 
 
Het aantal mantelzorgers dat een organisatie kent of herkent:  
 

• de Expertisecentra Dementie (11 mantelzorgers) 
• een geheugenkliniek (21 mantelzorgers) 
• de Thuisbegeleidingsdienst Dementie (9 mantelzorgers) 
• een gerontopsychiatrische afdeling (18 mantelzorgers) 
• de Vlaamse Alzheimer Liga (11 mantelzorgers) 
• een Praatcafé Dementie (16 mantelzorgers) 
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Expertisecentra Dementie 
 
Hypothese 4a: Expertisecentra Dementie zijn weinig gekend door de mantelzorgers 
 
Vraag: Kent de mantelzorger een Expertisecentrum Dementie? 
 
Grafiek 2: Naambekendheid 
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De naambekendheid van de Expertisecentra Dementie is groter bij groep B (groep A 13%, 
groep B 27% en groep A+B 23%).  
 
Vraag: Herkent de mantelzorger nu een Expertisecentrum Dementie? 
De onderzoekers geven uitleg over deze organisatie. 
 
Grafiek 3: Herkennen van de organisatie 
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Na uitleg over deze centra herkennen meer mantelzorgers de Expertisecentra dementie (groep 
A + 14%, groep B + 16% en groep A+B 34%) 
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Groep A en B die het centrum niet herkennen  
 
Vraag: Nu de mantelzorger weet wat deze organisatie doet en waar het voor staat, had de 
mantelzorger deze informatie eerder willen ontvangen? 
 
Van de mantelzorgers uit groep A en B die de organisatie niet herkennen na uitleg over de 
organisatie, wensen 11 mantelzorgers de informatie over de Expertisecentra Dementie eerder 
te ontvangen en 10 mantelzorgers vinden het niet nodig.  
 
15 mantelzorgers zijn na uitleg geneigd contact op te nemen met de Expertisecentra 
Dementie.  
 
Groep A en B die het centrum kennen  
 
Van de mantelzorgers uit groep A en B die het centrum kennen zonder verdere uitleg, komt 
het initiatief van volgende personen: eigen initiatief (45%), een familielid (11%), een 
hulpverlener (44%). 
 
10 mantelzorgers namen contact op met het centrum. 9 hiervan melden dat er aan hun 
verwachtingen tegemoet werd gekomen.  
 
7 mantelzorgers zouden opnieuw contact opnemen met een Expertisecentrum. 
 
Vraag: Via welk kanaal heeft de mantelzorger kennis genomen van deze organisatie? 
 
Grafiek  4: Informatiekanaal 
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Geheugenklinieken 
 
Hypothese 4b: De geheugenklinieken zijn weinig gekend door de mantelzorgers 
 
Vraag: Kent de mantelzorger een geheugenkliniek? 
 
Grafiek 5: Naambekendheid 
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De naambekendheid van de geheugenklinieken is groter bij groep B (groep A 13%, groep B 
33% en groep A+B 23%).   
 
De Geheugenklinieken zijn gekend door 23% van het totaal aantal mantelzorgers. 
 
Vraag: Herkent de mantelzorger nu een geheugenkliniek? 
De onderzoekers geven uitleg over deze organisatie. 
 
Grafiek 6: Herkennen van de organisatie 
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Na uitleg over het centrum blijken meer mantelzorgers de geheugenklinieken te herkennen 
(groep B + 47% en groep A + 47%). 
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Mantelzorgers uit groep A en B die de organisatie niet herkennen na uitleg 
 
Vraag: Nu de mantelzorger weet wat deze organisatie doet en waar het voor staat, had de 
mantelzorger deze informatie eerder willen ontvangen? 
 
Van de mantelzorgers uit groep A en B die een geheugenkliniek niet herkennen na uitleg over 
het centrum wensen 7 mantelzorgers de informatie over de geheugenklinieken eerder te 
ontvangen en 12 mantelzorgers vinden het niet nodig.         
 
11 mantelzorgers zijn na uitleg geneigd contact op te nemen met een geheugenkliniek. 
 
Groep A en B die de organisatie kennen  
 
Van de mantelzorgers uit groep A en B die de organisatie kennen zonder verdere uitleg, komt 
het initiatief van volgende personen: een hulpverlener (61%),eigen initiatief (23%), een 
familielid (8%), van derden (8%).  
 
13 mantelzorgers namen contact op met een geheugenkliniek. Op de vraag of aan hun 
verwachtingen werd tegemoet gekomen, antwoordt men het volgende: ja (6), nee (5), 
gedeeltelijk (1), ik weet het niet (1).  
 
7 mantelzorgers zijn nog bereid contact op te nemen met een geheugenkliniek. 4 
mantelzorgers wensen geen contact meer op te nemen. 
  
Vraag: Via welk kanaal heeft de mantelzorger kennis genomen van deze organisatie? 
 
 Grafiek 7: Informatiekanaal 
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Thuisbegeleidingsdienst Dementie 
 
Hypothese 4c: De Thuisbegeleidingsdienst Dementie is weinig gekend door de mantelzorgers 
 
Vraag: Kent de mantelzorger de Thuisbegeleidingsdienst Dementie? 
 
Grafiek 8: Naambekendheid 
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De Thuisbegeleidingsdienst Dementie is niet bekend bij groep A. 
40% van de mantelzorgers uit groep B kent de Thuisbegeleidingsdienst Dementie.   
 
De Thuisbegeleidingsdienst Dementie is gekend door 20% van het totaal aantal 
mantelzorgers. 
 
Vraag: Herkent de mantelzorger nu de Thuisbegeleidingsdienst Dementie? 
De onderzoekers geven uitleg over de dienst. 
 
Grafiek 9: Herkennen van de organisatie 
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Na uitleg over deze dienst blijft het resultaat voor groep A onveranderd. Voor groep B 
herkent een groot aantal mantelzorgers de Thuisbegeleidingsdienst Dementie te herkennen (+ 
20%). 
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Mantelzorgers uit groep A en B die de dienst niet herkennen na uitleg 
 
Vraag: Nu de mantelzorger  weet wat deze dienst doet en waar het voor staat, had de 
mantelzorger  deze informatie eerder willen ontvangen? 
 
Van de mantelzorgers uit groep A en B die de dienst niet herkennen na uitleg over de 
organisatie, wensen 13 mantelzorgers de informatie over de Thuisbegeleidingsdienst 
Dementie eerder te ontvangen en 9 mantelzorgers vinden het niet nodig. Deze laatste 
mantelzorgers beschikken reeds over voldoende informatie. 
 
17 mantelzorgers zijn na uitleg geneigd contact op te nemen met de Thuisbegeleidingsdienst 
Dementie. 
 
Groep A en B die de dienst kennen  
 
Van de mantelzorgers uit groep A en B die de Thuisbegeleidingsdienst Dementie kennen 
zonder verdere uitleg, komt het initiatief van volgende personen: eigen initiatief (62%), een 
familielid (13%), een hulpverlener (25%). 
 
8 mantelzorgers namen contact op met de Thuisbegeleidingsdienst Dementie. De 8 
mantelzorgers vonden dat aan hun verwachtingen werd tegemoet gekomen. 
 
6 mantelzorgers zijn nog bereid contact op te nemen met de Thuisbegeleidingsdienst 
Dementie.  
 
Vraag: Via welk kanaal heeft de mantelzorger kennis genomen van deze dienst? 
 
Grafiek 10: Informatiekanaal 
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Gerontopsychiatrische afdelingen 
 
Hypothese 4d: Gerontopsychiatrische afdelingen zijn weinig gekend door de mantelzorgers 
 
Vraag: Kent de mantelzorger een Gerontopsychiatrische afdeling? 
 
Grafiek 11: Naambekendheid 
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De naambekendheid van de Gerontopsychiatrische afdelingen is groter bij groep A (Groep A 
27%, groep B 7% en groep A+B 17%).   
 
De Gerontopsychiatrische afdelingen zijn gekend door 17% van het totaal aantal 
mantelzorgers. 
 
Vraag: Herkent de mantelzorger nu een Gerontopsychiatrische afdeling? 
De onderzoekers geven uitleg over de afdeling. 
 
Grafiek 12: Herkennen van de afdeling 
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Na uitleg over deze afdeling herkennen meer mantelzorgers een Gerontopsychiatrische 
afdeling (groep A + 43% en groep B + 33%). 
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Mantelzorgers uit groep A en B die de organisatie niet herkennen na uitleg 
 
Vraag: Nu de mantelzorger weet wat deze organisatie doet en waar het voor staat, had de 
mantelzorger deze informatie eerder willen ontvangen? 
 
Van de mantelzorgers uit groep A en B die de afdeling niet herkennen na uitleg over de 
afdeling, wensen 6 mantelzorgers de informatie over de Gerontopsychiatrische afdelingen 
eerder te ontvangen en 18 mantelzorgers vinden het niet nodig. 
De mantelzorgers geven aan dat ze over voldoende informatie beschikken. 
 
8 mantelzorgers zijn na uitleg geneigd contact op te nemen met de Gerontopsychiatrische 
afdelingen. De overige mantelzorgers die geen contact wensen op te nemen met de afdelingen 
geven aan dat ze voldoende hulp ontvangen of dat ze de stap naar de psychiatrie te groot 
vinden. 
 
Groep A en B die de organisatie kennen  
 
Van de mantelzorgers uit groep A en B die de Gerontopsychiatrische afdelingen kennen 
zonder verdere uitleg, komt het initiatief van volgende personen: eigen initiatief (14%), een 
hulpverlener (86%). 
 
7 mantelzorgers namen contact op met een Gerontopsychiatrische afdeling. Op de vraag of 
aan hun verwachtingen werd tegemoet gekomen, antwoordt men het volgende: ja (5), nee (0), 
gedeeltelijk (1), ik weet het niet (1).  
 
7 mantelzorgers zijn nog bereid contact op te nemen met een Gerontopsychiatrische afdeling.  
 
Vraag: Via welk kanaal heeft de mantelzorger kennis genomen van deze organisatie? 
 
Grafiek 13: Informatiekanaal 
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Vlaamse Alzheimer Liga 
 
Hypothese 4e: De Vlaamse Alzheimer Liga is weinig gekend door de mantelzorgers 
 
Vraag: Kent de mantelzorger de Vlaamse Alzheimer Liga? 
 
Grafiek 14: Naambekendheid 
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De naambekendheid van de Vlaamse Alzheimer Liga is groter bij groep A (Groep A 27%, 
groep B 20% en groep A+B 23%).  
 
De Vlaamse Alzheimer Liga is gekend door 23% van het totaal aantal mantelzorgers. 
 
Vraag: Herkent de mantelzorger nu de Vlaamse Alzheimer Liga? 
De onderzoekers geven uitleg over deze organisatie. 
 
Grafiek 15: Herkennen van de organisatie 
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Na uitleg over deze organisatie herkennen meer mantelzorgers de Vlaamse Alzheimer Liga 
(groep A + 10% en groep B + 16%). 
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Mantelzorgers uit groep A en B die de organisatie niet herkennen na uitleg 
 
Vraag: Nu de mantelzorger weet wat deze organisatie doet en waar het voor staat, had de 
mantelzorger deze informatie eerder willen ontvangen? 
 
Van de mantelzorgers uit groep A en B die de organisatie niet herkennen na uitleg over de 
organisatie, wensen 8 mantelzorgers de informatie over de Vlaamse Alzheimer Liga eerder te 
ontvangen en 13 mantelzorgers vinden het niet nodig. Deze laatste mantelzorgers beschikken 
reeds over voldoende informatie. 
      
8 mantelzorgers zijn na uitleg geneigd contact op te nemen met de Vlaamse Alzheimer Liga.
  
Groep A en B die de organisatie kennen  
 
Van de mantelzorgers uit groep A en B die de Vlaamse Alzheimer Liga kennen zonder 
verdere uitleg komt het initiatief van de mantelzorger.  
 
2 mantelzorgers namen contact op met de Vlaamse Alzheimer Liga. Beide mantelzorgers 
vonden dat aan hun verwachtingen werd tegemoet gekomen.  
 
1 mantelzorgers is nog bereid contact op te nemen met de Vlaamse Alzheimer Liga. 
 
Vraag: Via welk kanaal heeft de mantelzorger kennis genomen van deze organisatie? 
 
Grafiek 16: Informatiekanaal 
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Praatcafé’s Dementie 
 
Hypothese 4f: De Praatcafé’s Dementie zijn weinig gekend door de mantelzorgers 
 
Vraag: Kent de mantelzorger een Praatcafé Dementie? 
 
Grafiek 17: Naambekendheid 
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De naambekendheid van de Praatcafé’s Dementie is groter bij groep B (Groep A 20%, groep 
B 80% en groep A+B 50%).  
 
De Praatcafé’s Dementie zijn gekend door 50% van het totaal aantal mantelzorgers. 
 
Vraag: Herkent de mantelzorger nu een Praatcafé Dementie? 
De onderzoekers geven uitleg over een Praatcafé Dementie. 
 
Grafiek18: Herkennen van de organisatie 
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Na uitleg over de Praatcafé’s Dementie herkennen meer mantelzorgers dit initiatief (groep A 
+ 7% en groep B + 6%). 
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Mantelzorgers uit groep A en B die deze organisatie niet herkennen na uitleg 
 
Vraag: Nu de mantelzorger weet wat deze organisatie doet en waar het voor staat, had de 
mantelzorger deze informatie eerder willen ontvangen? 
 
Van de mantelzorgers uit groep A en B die een Praatcafé Dementie niet herkennen na uitleg, 
wensen 6 mantelzorgers de informatie over een Praatcafé Dementie eerder te ontvangen en 8 
mantelzorgers vinden het niet nodig. Deze laatste mantelzorgers beschikken reeds over 
voldoende informatie. 
 
7 mantelzorgers zijn na uitleg geneigd contact op te nemen met een Praatcafé Dementie. 
  
Groep A en B die deze organisatie kennen  
 
Van de mantelzorgers uit groep A en B die een Praatcafé Dementie kennen zonder verdere 
uitleg komt het initiatief van volgende personen: eigen initiatief (67%), een hulpverlener 
(33%). 
 
9 mantelzorgers namen contact op met een Praatcafé Dementie. 
 
8 mantelzorgers vonden dat aan hun verwachtingen werd tegemoet gekomen.  
 
6 mantelzorgers zijn nog bereid contact op te nemen met een Praatcafé Dementie. 
 
Vraag: Via welk kanaal heeft de mantelzorger kennis genomen van deze organisatie? 
 
Grafiek 19: Informatiekanaal 
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4. 2 Bijkomende resultaten 
 
Uit betrokkenheid voor de organisaties en omwille van het belang voor deze organisaties 
worden door de onderzoekers bijkomende onderzoeksvragen gesteld . Door het stellen van 
deze bijkomende open en gesloten vragen bekomen de onderzoekers volgende resultaten.  
 
4.2.1 DEEL III 
 
Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak al heel lang aan het zorgen zijn voor de oudere en dat ze 
niet goed kunnen vertellen wanneer het zorgen voor de oudere juist begon. In de aanvangsfase 
blijft de verleende dienst of zorg vaak beperkt tot slechts occasionele tussenkomsten (vb. een 
boodschap doen). De hulp wordt nauwelijks als zorg voor de oudere gezien. Geleidelijk aan 
nemen de zorgen toe en hierdoor ook de hulp die geboden wordt. 27 mantelzorgers herkennen 
zich hierin.  
 
24 mantelzorgers ontvangen hulp bij de zorg: familie (17), professionelen (23), vrijwilligers 
(6). 12 mantelzorgers zouden graag meer hulp bij de zorg ontvangen, 15 mantelzorgers 
hebben geen hulp nodig, 2 mantelzorgers overwegen de vraag naar hulp, 1 mantelzorgers 
weet het niet. De mantelzorgers wensen: praktische hulp (9), psycho-sociale hulp (3), 
overname van de zorg (3) en medische hulp (2).  
 
4.2.2 DEEL IV 
 
Hypothese 1: Vaak ontbreekt kennis van de diagnose bij mantelzorgers  
 
Bij 26 ouderen is de diagnose dementie gesteld. De diagnose werd gesteld: bij 8 ouderen < 1 
jaar; bij 7 ouderen tussen 1 en 2 jaar; bij 8 ouderen > 2 jaar na de eerste tekens van 
geheugenproblemen en gedragsmoeilijkheden. De diagnose werd gesteld door: de neuroloog 
(16), de huisarts (4), de geriater (4), de psychiater (2), ik weet het niet (1), ander (1). 
 
4.2.3 DEEL V 
 
Hypothese 2: Mantelzorgers vertonen een groot tekort aan kennis en informatie over bijna 
alle aspecten van de zorg voor een oudere met (vermoedelijk) dementie 
 
20 mantelzorgers werden ooit geïnformeerd over hoe zij het best omgaan met een ouder met 
dementie. 9 mantelzorgers werden niet geïnformeerd. 12 mantelzorgers ontvingen deze 
informatie van de Thuisbegeleidingsdienst Dementie, 2 van de Dienst Maatschappelijk Werk 
Christelijke Mutualiteit Limburg. 
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Vraag: Hoe komt de mantelzorger aan deze informatie? 
 
Grafiek 20: Informatiekanalen 
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Vraag: Heeft iemand de mantelzorger leren omgaan met moeilijk gedrag en de beperkingen 
van het syndroom van de oudere? 
 
13 mantelzorgers werden geïnformeerd hoe zij moeten omgaan met moeilijk gedrag en 
beperkingen van het syndroom van de oudere (bijvoorbeeld: prikkelbaarheid, de 
onmogelijkheid zelfstandig te lopen, rondzwerven, incontinentie, nachtelijk storend gedrag en 
hyperactiviteit. Hoe ermee om te gaan werd hen geleerd door: Thuisbegeleidingsdienst 
Dementie (11), dienst maatschappelijk werk Christelijke Mutualiteit Limburg (6). 
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4.2.4 DEEL XIII 
 
Hypothese 5: Mantelzorgers staan open voor informatie en wensen deze informatie van 
professionele hulpverleners te ontvangen  
 
27 mantelzorgers (90%) vinden dat het de taak is van de professionele hulpverleners om hen 
te informeren over ondersteunende organisaties.  
 
Grafiek  21: Van wie verwacht de mantelzorger informatie? 

 
Grafiek 21 toont aan dat de huisarts door 20 mantelzorgers gezien wordt als de centrale 
informatieverstrekker. Naast de huisarts vermelden 10 mantelzorgers de neuroloog en de 
verpleegkundige als belangrijke informatieverstrekkers. 9 mantelzorgers verwachten 
informatie van het ziekenfonds. 
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Grafiek 22: Hoe worden de mantelzorgers het liefst geïnformeerd? 
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5 Conclusies van het onderzoek 
 
5.1 Conclusies 
 
Uit deze pilootstudie blijkt dat het merendeel van de mantelzorgers kennis heeft van de 
diagnose. De diagnose werd gesteld door de neuroloog, de huisarts, de geriater of de 
psychiater. 
 
De onderzoekers besluiten dat twee derden van de mantelzorgers kennis hebben en 
geïnformeerd werden over bijna alle aspecten van de zorg voor een oudere met (vermoedelijk) 
dementie. 
 
Bij de mantelzorgers is de naambekendheid het grootst bij de Praatcafé’s Dementie.  
 
De namen van de zes ondersteunende organisaties zijn weinig gekend door de mantelzorgers.  
 
De naambekendheid van de geheugenklinieken, de Thuisbegeleidingsdienst Dementie en de 
Praatcafé’s Dementie is groter bij groep B dan bij groep A.  
 
De naambekendheid van de gerontopsychiatrische afdelingen en de Vlaamse Alzheimer Liga 
is groter bij groep A dan bij groep B.  
 
Mantelzorgers die beroep doen op een organisatie antwoorden vaak nee op de vraag of ze de 
betreffende organisatie kennen, ook al maken ze er deel van uit.  
 
Uit groep A kennen 16 mantelzorgers een organisatie die bevraagd werd, in groep B loopt dit 
aantal mantelzorgers op tot 31. Het vermoeden van de onderzoekers dat groep A in mindere 
mate op de hoogte is van ondersteunende organisaties dan groep B wordt hierdoor bevestigd.  
 
Ondersteunende organisaties voor personen met (vermoedelijk) dementie en hun 
mantelzorgers zijn weinig gekend door de mantelzorgers. 
 
De studie toont aan dat mantelzorgers open staan voor informatie en deze wensen te 
ontvangen van professionele hulpverleners. De mantelzorgers menen dat bij het informeren de 
huisarts een belangrijke rol heeft, die momenteel echter onvoldoende ingevuld wordt. Diverse 
vormen van informatieoverdracht worden aangeduid als bruikbaar. Een persoonlijk gesprek 
met een professionele hulpverlener en folders worden het meest vernoemd door de 
mantelzorgers. 

 
5.2        Meerwaarde open vraagstelling 
 
Bij het afnemen van het interview stelden we ons voor als studenten van de Provinciale 
Hogeschool Limburg die de bachelor na bachelor opleiding volgen in de sociale 
gezondheidszorg. Tevens vermeldden we dat we beide werkzaam zijn als respectievelijk 
sociaal- en psychiatrisch verpleegkundigen. Het hebben van werkervaring wekte een 
vermoeden van betrouwbaarheid op. Dit had het gevolg dat de mantelzorger een grotere 
bereidheid vertoonde om zijn verhaal te brengen en problemen te bespreken betreffende de 
zorg voor de persoon met (vermoedelijk) dementie.  
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Bij het afnemen van de interviews groeide meer en meer de overtuiging van het belang van 
open vraagstelling. Deze methodiek biedt de mantelzorger de kans om zijn – vaak emotionele 
- verhaal te doen. De gesprekken zijn méér dan het louter en alleen afnemen van een 
vragenlijst, het is tevens omgaan met mensen met een - soms moeilijke - hulpvraag. Onze 
ervaring leert dat de mantelzorger op een open vraag meer en duidelijker informatie geeft 
over zijn kijk op ondersteunende organisaties en zijn tevredenheid over de aangeboden 
diensten. Bij het gebruik van enkel gesloten vragen zal dit niet aan bod komen. Mantelzorgers 
antwoorden dan bijvoorbeeld enkel ja of nee op de vraag of zij een organisatie kennen.  
 
Het gebruik van open vragen geeft de mantelzorgers tevens meer ruimte voor reflectie. Zij 
verwoorden hun mening over de manier waarop ze willen geïnformeerd worden. Zij kunnen 
hun kritische bedenkingen kwijt en vertellen de onderzoekers over hun opgedane ervaringen. 
 
Uit de bevraging kunnen we tevens opmaken dat de tevredenheid over organisaties in 
sommige situaties rechtstreeks afhankelijk blijkt te zijn van de contactpersoon van de 
organisatie en niet zozeer van de aangeboden hulp. Sommige mantelzorgers melden dat de 
manier van omgaan door de neuroloog, met dementerende ouderen, hen een tweede afspraak 
deed maken of niet. Onafhankelijk van de hulp die geboden werd. 
 
5.3      Persoonlijke reflecties 

 
Deze pilootstudie is een proces van ervaringsgericht leren. Bij aanvang van dit project hadden 
wij heel wat vragen waar we niet direct een antwoord voor hadden. Naargelang het onderzoek 
vorderde vonden we antwoorden. De nodige basiskennis om wetenschappelijke literatuur te 
lezen en een elementaire verwerking van onderzoeksresultaten werd ons bijgebracht. Er werd 
gesuggereerd een boek te bestuderen over wetenschappelijk onderzoek. We opteerden voor 
het lezen van enkele werken betreffende wetenschappelijk onderzoek en het lezen en 
beoordelen van onderzoekspublicaties. Dit gaf ons een bredere kijk op wat wetenschappelijk 
onderzoek is en hoe eraan te beginnen. 
 
Na een eerste brainstorming kwamen we tot de omschrijving van onze onderzoeksvraag. Een 
uitgebreide en lange zoektocht naar goede literatuur volgde. Hierbij werden we met raad en 
daad geholpen door An Dierckx, An Staels en Ingeborg Stassen. An Dierckx is onze 
contactpersoon van de Thuisbegeleidingsdienst Dementie te Hasselt. An Staels en Ingeborg 
Stassen zijn contactpersonen van de gerontopsychiatrische afdelingen van het Psychiatrisch 
Ziekenhuis Sancta Maria te Melveren. Via hen kwamen we op het spoor van goed 
literatuuronderzoek. Verder consulteerden we databanken: ondermeer PubMed. De 
literatuurstudie, terug te vinden in dit rapport, is het resultaat hiervan. Wetenschappelijke taal 
is ‘droog’ en formeel, omdat wetenschappelijke taal duidelijk moet zijn en ondubbelzinnig 
een onderzoek moet beschrijven. Het gebruik van formele taal voor het opstellen van de 
literatuurstudie was geen gemakkelijke opgave.  
 
Om mantelzorgers te vinden die wensten mee te werken zijn we op zoek gegaan naar 
organisaties die ons onderzoekspersonen konden bezorgen. Het vergde van hen heel wat inzet, 
die we erg waarderen. Er ontstond met hen een nauwe samenwerking via een persoonlijk 
contact, anderzijds onderhielden we het contact ook via mail en telefonische gesprekken.  
 
We ondervonden dat onze contactpersonen hun medewerking nauwgezet vorm gaven. 
Hierdoor verliep het vinden van 30 mantelzorgers vrij vlot. Enkel bij het zoeken naar de 
laatste mantelzorgers vanuit de gerontopsychiatrische afdelingen en de vzw Isis verliep het 
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moeizaam. Dit had te maken met het feit dat dit organisaties zijn die niet exclusief gericht zijn 
op personen met (vermoedelijk) dementie. Het zoeken naar geschikte onderzoekspersonen, 
rekening houdend met onze inclusiecriteria, vergde daarom meer tijd. Hierdoor konden we 
later dan voorzien beginnen aan de verwerking van de onderzoeksresultaten. 
 
Het opstellen van een goede vragenlijst verliep moeizaam. Wij hebben steeds getracht om 
onze opdracht zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. In deze opdracht werd gevraagd met 
open vraagstelling te werken en niet enkel met gesloten vragen. Ondermeer om deze reden 
opteerden we voor een open, niet-suggestieve vraagstelling. Het opstellen van onze vragenlijst 
besloeg meerdere weken. Naar de toekomst toe denken we dat dit vlotter moet kunnen 
gebeuren door in de opleiding hier meer aandacht aan te besteden. Lessen over 
wetenschappelijk onderzoek vroeger plannen in de opleiding zou kunnen helpen. Doordat 
onze lessen vrij laat geprogrammeerd stonden, hadden we soms het gevoel dat we achter de 
feiten aan liepen. 
 
Het afnemen van de interviews nam veel tijd in beslag. Gemiddeld duurde een interview 75 
minuten, terwijl we in ons onderzoeksopzet geopteerd hadden voor een duur van 60 minuten. 
Doordat we voldoende aandacht wilden schenken aan het beluisteren van het verhaal van de 
mantelzorger en zijn emotionele toestand, duurde het interview gemiddeld langer dan 
voorzien. We ondervonden een grote dankbaarheid bij de mantelzorgers. Ze maakten 
uitgebreid tijd voor het interview en benoemden hun waardering voor het kunnen brengen van 
hun verhaal en de informatie die hun gegeven werd. Als tegenprestatie voor het deelnemen 
aan het onderzoek gaven we iedere mantelzorger een informatiepakket over ondersteunende 
organisaties voor personen met dementie en hun mantelzorgers.  
 
Doordat onze onderzoekspersonen geografisch erg verspreid wonen in de provincie Limburg, 
nam het verplaatsen naar hun thuismilieu veel tijd in beslag. 
 
Het verwerken van de onderzoeksresultaten was niet eenvoudig, ondermeer door het feit dat 
we hier weinig kennis over bezaten en er vanuit de opleiding slechts beperkt op ingegaan 
werd. We zijn Bert Op’t Eijnde dankbaar voor zijn inzet om ons de elementaire kennis 
hierrond bij te brengen. Het werken met het programma Excel heeft ons menige avonden 
werk bezorgd. Hopelijk vertaalt zich dit in de resultaten. Onze mening hieromtrent is dat voor 
het goed verwerken van onderzoeksresultaten een grotere kennis vereist is. Het zou goed zijn 
dat binnen de opleiding hier meer tijd voor vrijgemaakt wordt. 
 
Onze samenwerking onderling verliep van bij het begin vlot. We konden elkaar uitstekend 
vinden wat betreft verdeling van het werk, het aangaan van de nodige contacten, het nemen 
van initiatief en zeker wat betreft inzet. We ondervonden ieder moeilijke momenten en 
konden dan rekenen op de steun en motivatie van elkaar. We vormen een ‘goede tandem’.  
 
Ervaringsgericht leren was nieuw voor ons: het bracht ons soms in moeilijkheden. Deze 
moeilijkheden hadden te maken met onze beperkte kennis aangaande wetenschappelijk 
onderzoek en het opzetten van dit onderzoek. Gaandeweg vonden we zoals eerder aangehaald 
antwoorden op onze vragen. Dit bood mogelijkheden. Door eigen ervaring ondervind je het 
best wat werkt en wat niet. Noodgedwongen moesten we op sommige momenten terugkomen 
op onze stappen. Een voorbeeld hiervan is het opstellen van de vragenlijst. Menige vragen 
werden geschrapt, vervangen en opnieuw geschrapt. In een volgend onderzoek zouden we een 
aantal stappen anders zetten. Bijvoorbeeld nog eerder beginnen aan onze literatuurstudie, onze 
promotor vaker contacteren en op de hoogte houden.  
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Omwille van het belang voor de zes bevraagde organisaties en uit engagement stelden we 
bijkomende onderzoeksvragen. Doordat we ons niet beperkten tot de onderzoeksvraag, 
bekwamen we meer informatie. Het betekende tevens dat ons onderzoek uitgebreider werd en 
het verwerken van de resultaten meer tijd in beslag nam.  
 
Aan de communicatie met de contactpersonen van de meewerkende organisaties hebben we 
veel aandacht besteed. Dit is één van de sterke punten van ons onderzoek. We mochten dan 
ook rekenen op hun inzet, kennis en ervaring. Als tegenprestatie hopen wij hen een gedegen 
rapport te kunnen aanbieden, dat kan leiden tot verder onderzoek. 
 
Aanbevelingen naar toekomstige onderzoekers:  
 

• tijdig starten met goed literatuuronderzoek is onontbeerlijk 
• goede contacten met organisaties of instanties zijn van wezenlijk belang 
• samenwerking met de promotor is enerzijds durven vragen om raad en advies, 

anderzijds vertrouwen op eigen kennis en kunde 
• initiatief nemen en overleg plegen is onmisbaar 
• goede onderlinge samenwerking is een stevige basis om verder op te bouwen. 

 
Aanbevelingen naar de opleiding toe: 
 

• vanuit de opleiding studenten kans geven hun onderzoeksvraag te formuleren op het 
einde van het voorlaatste jaar, geeft hen meer tijd om op zoek te gaan naar geschikte 
literatuur 

• lessen in wetenschappelijk onderzoek tijdig plannen 
• lessen afstemmen op de kennis van de studenten over verwerking van 

onderzoeksgegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek 
• een budget voorzien voor wetenschappelijk onderzoek, waar studenten beroep op 

kunnen doen. 
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6  Besluit 
 
De zorg voor personen met (vermoedelijk) dementie is vaak een gedeelde zorg. Mantelzorgers 
nemen de zorg op, geholpen en gesteund door zowel familieleden als door professionele 
hulpverleners. Uit literatuurstudie blijkt dat het aantal personen met (vermoedelijk) dementie 
de volgende jaren zal toenemen.  
 
Het stellen van de diagnose dementie leidt tot een betere toegang tot thuiszorg voor personen 
met dementie. Huisartsen zijn bij de diagnosestelling belangrijke figuren. Bij het merendeel 
van de mantelzorgers is de diagnose dementie gesteld. De diagnose werd slechts bij een kleine 
minderheid door de huisarts gesteld.  
 
De resultaten wijzen erop dat ondersteunende organisaties onvoldoende gekend zijn door 
mantelzorgers van personen met (vermoedelijk) dementie. Het vermoeden van de 
onderzoekers dat groep A in mindere mate op de hoogte is van ondersteunende organisaties 
dan groep B, wordt in het onderzoek bevestigd.  
 
Twee derden van de mantelzorgers kennen of herkennen geheugenklinieken. Iets meer dan de 
helft van de mantelzorgers kent of herkent de gerontopsychiatrische afdelingen en de 
Praatcafé’s Dementie. Slechts één derde van de mantelzorgers kent of herkent de 
Thuisbegeleidingsdienst Dementie, de Expertisecentra Dementie en de Vlaamse Alzheimer 
Liga.  
 
Het onderzoek toont aan dat er nood is aan informatie bij de mantelzorgers. Informatie betreft 
veel aspecten. Mantelzorgers wensen informatie over ondersteunende organisaties voor 
personen met (vermoedelijk) dementie spontaan te ontvangen van professionele 
hulpverleners. Een persoonlijk gesprek met een professionele hulpverlener en folders worden 
het meest vernoemd door de mantelzorgers. 
 
 

7 Aanbevelingen  
 
Verder onderzoek kan verricht worden naar: 
 

• de rol van de huisarts in het informatieproces aan mantelzorgers van ouderen met 
(vermoedelijk) dementie en de oudere zelf 

• hoe kunnen ondersteunende organisaties hun naambekendheid vergroten 
• hoe kunnen ondersteunende organisaties zorgen dat informatie voor de oudere met 

(vermoedelijk) dementie en hun mantelzorgers eerder bij de doelgroep terecht komt 
• op welke wijze kan de mantelzorger van een persoon met (vermoedelijk) dementie de 

ondersteunende organisaties in een vroegere fase bereiken 
• hoe informatie over het zorgaanbod centraliseren en toegankelijk maken? 

. 
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Informed consent                                                                                                                    
 
Geachte mevrouw/heer, 
 
U    draagt    sinds    enige   tijd   de   verantwoordelijkheid   voor   de   begeleiding    van   een  
oudere met (vermoedelijk) dementie. Wij zijn er ons van bewust dat dit niet altijd even 
eenvoudig is. U wordt immers geconfronteerd met vaak (emotioneel) moeilijke situaties. In 
onze gezondheidszorg werden een aantal initiatieven ontwikkeld om u bij deze moeilijke taak 
te ondersteunen. Jammer genoeg bereiken deze initiatieven niet altijd hun doel. 
Mantelzorgers, zoals u, blijken in een aantal gevallen nauwelijks op de hoogte te zijn van de 
ondersteuning die ter beschikking wordt gesteld. In het kader van onze bachelor na bachelor 
in de sociale gezondheidszorg aan de Provinciale Hogeschool Limburg te Hasselt, willen wij 
onderzoeken welke de hinderpalen zijn die mantelzorgers verhinderen gebruik te maken van 
de bestaande initiatieven ter ondersteuning. 
 
Om deze studie mogelijk te maken hebben wij de medewerking nodig van een aantal 
mantelzorgers. U werd voor deelname aan dit onderzoek uitgenodigd. Het onderzoek bestaat 
uit een interview van nagenoeg 60 minuten waarin u wordt bevraagd over een aantal aspecten 
van de beschikbare organisaties. De resultaten van deze studie zullen worden gebruikt om een 
betere afstemming van de ondersteunende organisaties te realiseren. 
 
Als u deelneemt aan deze studie willen we er de nadruk op leggen dat: 

• alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandeld zullen worden 
• alle verzamelde gegevens bewaard zullen worden met een code en op een anonieme 

manier verwerkt zullen worden 
• u op om het even welk moment en voor om het even welke reden uw deelname aan dit 

onderzoek kan stopzetten 
• u steeds meer informatie over het onderzoek kan opvragen bij de volgende 

contactpersonen: Prof. Dr. E. Neerinckx departementshoofd gezondheidszorg, Mevr. 
A. Pachen coördinator sociale gezondheidszorg – Provinciale Hogeschool Limburg, 
Guffenslaan 39, 3500 Hasselt. 

 
 

 
Ondertekende (naam), …………………………………………………………………. 
 
verklaart kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de werkwijze van het 
onderzoek hierboven vermeld. Tevens verklaart hij/zij voldoende geïnformeerd te zijn en 
zijn/haar vrijwillige medewerking te verlenen aan het onderzoek. 
 
Voor akkoord, gedaan te ………………………………. op …………………... (datum) 
 
Handtekening deelnemer: 
 
 
 
 
 
CODE:  
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