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Inleiding

Dagbesteding buitenshuis kan bijdragen aan het langer thuis wonen van mensen met dementie. Het
onderwerp ligt echter vaak gevoelig. Het bepalen van de dagbesteding is bij uitstek iets om samen over
te beslissen. Recent onderzoek laat zien hoe mensen met dementie bij deze beslissing betrokken kunnen worden.

Methode

Een kwalitatief onderzoek op basis van 244 semigestructureerde interviews met 19 ouderen met dementie, hun mantelzorgers (36) en hun zorgverleners (38).

Resultaten De besluitvorming bleek afhankelijk van 1) aanvankelijke verwachtingen over dagbesteding, 2) onderhandeling over het uitproberen ervan en 3) de reacties van de persoon met dementie na het uitproberen. In het besluitvormingsproces bleken drie patronen mogelijk: 1) positief samenwerken, 2) conflicterende perspectieven samenbrengen en 3) geen commitment bereiken.
Conclusie Samen beslissen met mensen met dementie vergt een specifieke aanpak. De huisarts kan hierbij naar
de beweegredenen van alle betrokkenen luisteren en zoeken naar passende mogelijkheden. Hierbij is
het belangrijk beslissingen rond dagbesteding niet alleen te baseren op gesprekken, maar ook op ervaringen. Dit stelt de persoon met dementie in staat invloed uit te oefenen op de besluitvorming.

INLEIDING
Een goede dagbesteding vergroot de kans dat mensen
met dementie zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.1
Wanneer de betrokkenen daarmee instemmen, kan dit
hun welzijn en kwaliteit van leven vergroten.2,3 Samen
beslissen is dus van belang, maar gebeurt in de praktijk
nog niet vaak. Gezamenlijke besluitvorming door alle
betrokkenen is ingewikkeld, want het gaat vaak om com
plexe problematiek en er is dikwijls weinig bekend over de
mogelijke opties.4 Bovendien bestaan er geregeld spannin
gen tussen de oudere met dementie en diens mantelzorg
ers, die allen een eigen perspectief en belang bij de zaak
hebben.5 Ten slotte vraagt de afnemende zelfstandigheid
van de persoon met dementie om rolveranderingen.
Ons onderzoek verkent hoe mensen met dementie, hun
mantelzorgers en zorgverleners beslissingen nemen over
dagbesteding buitenshuis en wat dit betekent voor het
gezamenlijke beslisproces met mensen met dementie.
METHODE
Dit onderzoek maakt deel uit van een overkoepelend
onderzoek naar gezamenlijke besluitvorming in zorg
netwerken van ouderen met dementie,6 dat is geba
seerd op een kwalitatief, prospectief, multiperspectief
onderzoeksontwerp.

WAT IS BEKEND?
■■ Mensen met dementie willen betrokken worden bij
beslissingen die hen aangaan, maar in de praktijk
gebeurt dit nog weinig.
■■ Mensen met dementie betrekken bij de besluitvorming draagt bij aan hun welzijn en dat van hun
mantelzorgers.
■■ Samen beslissen is erop gericht toe te werken naar
geïnformeerde voorkeuren van patiënten.
WAT IS NIEUW?
■■ Er is een andere aanpak nodig waarbij de nadruk
verschuift van het informeren over opties naar het
uitproberen van opties.
■■ Samen beslissen bij dementie gaat over het ontwikkelen van voorkeuren op basis van ervaring.
■■ Reacties en emoties van de persoon met dementie
kunnen belangrijke aanwijzingen opleveren voor de
voorkeuren van de persoon met dementie.

Deelnemers
Voor het overkoepelende onderzoek hebben we via een
doelbewuste steekproef 23 zorgnetwerken geworven,
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Mensen met dementie willen betrokken worden bij beslissingen die hen aangaan, maar in de praktijk gebeurt dit nog weinig. 

die bestaan uit de persoon met dementie, 2 van diens man
telzorgers en 2 zorgverleners. In 19 zorgnetwerken kwam de
beslissing rond dagbesteding in interviews naar voren. Deze
netwerken hebben we meegenomen in de analyse voor dit
onderzoek. Het ging in totaal om 244 interviews met 93 res
pondenten: 19 personen met dementie, 36 mantelzorgers en
38 zorgverleners (casemanagers dementie, (wijk)verpleegkun
digen, verzorgenden en medewerkers van de dagbesteding).
Gegevensverzameling
We hebben de respondenten met tussenpozen van een half
jaar geïnterviewd, op basis van een lijst met onderwerpen: de
veranderingen in de situatie, welke beslissing werd genomen,
wat er voorafgaand aan de beslissing is gebeurd, wie erbij
betrokken was en hoe men de besluitvorming ervoer. De
interviews van gemiddeld een uur hebben we opgenomen.
Analyse
De interviews hebben we uitgewerkt in transcripten en
geanalyseerd in een gelaagde methodiek, beginnend met een
inhoudsanalyse en gevolgd door een typologieconstructie. Ter
ondersteuning hebben we Atlas.ti gebruikt.
RESULTATEN
We hebben drie thema’s gevonden die we kunnen beschouwen
als sleutelmomenten in het beslistraject rond de dagbeste
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ding. Op basis van de manier waarop de zorgnetwerken deze
sleutelmomenten doorliepen, konden we drie typen beslistra
jecten onderscheiden.
Sleutelmomenten in het beslistraject rond dagbesteding
De drie sleutelmomenten in het beslistraject rond dagbeste
ding betreffen: 1) de aanvankelijke verwachtingen van
dagbesteding, 2) de onderhandeling over het uitproberen van
dagbesteding en 3) het uitproberen van dagbesteding. Zie
[tabel 1] voor de bijbehorende categorieën en codes.
Aanvankelijke verwachtingen van dagbesteding: dit is het
moment waarop de betrokkenen beginnen na te denken
over dagbesteding en de verwachtingen hierover met elkaar
bespreken. Meestal nemen de kinderen of zorgverleners
hiertoe het initiatief. Kinderen of andere familieleden en
zorgverleners hebben meestal positieve verwachtingen van de
dagbesteding, terwijl personen met dementie en hun partners
vooraf eerder negatieve verwachtingen hebben. De aanvanke
lijke verwachtingen van dagbesteding zijn van invloed op het
verloop van de onderhandeling over het uitproberen ervan.
Onderhandelen over het uitproberen van dagbesteding: hierbij
gaat het om de manier waarop de betrokkenen samenwerken
om ervoor te zorgen dat de persoon met dementie dagbeste
ding gaat uitproberen. In veelal meerdere gesprekken pro
moten degenen met positieve verwachtingen het uitproberen
van dagbesteding, terwijl degenen met negatieve verwachtin

Tabel 1
Thema’s, categorieën en bijbehorende codes van het beslisproces rond dagbesteding
Thema’s

Categorieën

Codes

Aanvankelijke verwachtingen van dagbesteding

Initiëren van het gesprek over dagbesteding

Anticiperen
Initiatief nemen
Argumenten voor dagbesteding
Voorkeuren voor dagbesteding
Negatieve associaties met dagbesteding
Argumenten tegen dagbesteding
Geen dagbesteding willen

Positieve verwachtingen van dagbesteding
Negatieve verwachtingen van dagbesteding

Onderhandelen over het uitproberen van dagbesteding

Meedoen aan gesprekken over dagbesteding

Dagbesteding promoten

Weerstand tegen dagbesteding

Afstemmen op anderen

Uitproberen van dagbesteding

Samenwerken om dagopvang uit te proberen

Positieve reacties van de persoon met dementie op de dagopvang

Negatieve reacties van de persoon met dementie op de dagopvang

Beslissen over dagopvang

gen zich hier in eerste instantie tegen verzetten. Afhankelijk
van het verloop van de onderhandeling zal de persoon met
dementie dagbesteding al dan niet gaan uitproberen.
Uitproberen van dagbesteding: dit is het moment waarop de
persoon met dementie dagbesteding gaat ervaren. Afhankelijk
van diens (emotionele) reacties op de dagbesteding, positief
dan wel negatief, wordt vervolgens besloten of dagbesteding
wordt voortgezet of wordt gestopt. Zo worden de voorkeuren
van de persoon met dementie op basis van diens ervaringen
serieus genomen.
Type beslistrajecten
De drie typen beslistrajecten betreffen: 1) positief samen
werken richting het inzetten van dagbesteding, 2) conflicte
rende perspectieven samenbrengen richting het uitproberen
van dagbesteding en 3) geen commitment bereiken voor het
uitproberen van dagbesteding.
Positief samenwerken richting het inzetten van dagbesteding:
kenmerkend hierbij is dat alle betrokkenen vooraf positief
zijn over dagbesteding. De persoon met dementie probeert
de dagbesteding uit en ervaart deze vervolgens ook als posi
tief. In deze situaties is het makkelijk om een beslissing te ne

Gesprekken over dagbesteding
Bijdragen aan discussies over dagbesteding
Zichzelf informeren over dagbesteding
Mate van open communicatie
Dagbestedingservice aanbieden
Aanmoedigen van dagbesteding
Herhaaldelijk bespreken van dagbesteding
Dagbesteding afwijzen
Ambivalentie ten opzichte van dagbesteding
Uitstellen van dagbesteding
Luisteren naar anderen
Afstemmen op de persoon met dementie
Verschillende perspectieven wegen
Zich schikken
Toegeven
Dagbesteding uitproberen
Ondersteunen van dagbesteding
Positieve ervaringen
Positieve gevoelens
Positief gedrag
Negatieve ervaringen
Negatieve gevoelens
Negatief gedrag
Een besluit nemen
Regelen van dagbesteding

men en worden de zaken snel geregeld, zonder veel discussie.
Conflicterende perspectieven samenbrengen richting het uitproberen van dagbesteding: hierbij zijn er bij aanvang conflic
terende verwachtingen over dagbesteding. De persoon met
dementie en soms ook de partner verzet zich tegen dagbeste
ding, terwijl de andere betrokkenen juist positief zijn. Er
worden meerdere gesprekken gevoerd over dagbesteding en
soms probeert men verschillende keren om de persoon met
dementie kennis te laten maken bij de dagbesteding, voordat
deze er uiteindelijk mee instemt om het te proberen. Alter
natieven voor dagbesteding buitenshuis komen hierbij zelden
aan de orde. Het gaat dus om het wel of niet accepteren van
dagbesteding. Of de persoon met dementie na het uitproberen
doorgaat met de dagbesteding hangt af van diens reacties.
Geen commitment bereiken voor het uitproberen van dagbesteding: hierbij heeft de persoon met dementie vooraf negatieve
verwachtingen van dagbesteding. De mantelzorgers zijn
negatief of spelen geen duidelijke rol in de besluitvorming.
Het initiatief voor het bespreken van dagbesteding komt van
de zorgverleners. In meerdere gesprekken proberen ze de
persoon met dementie en de primaire mantelzorger ertoe
te brengen om dagbesteding uit te proberen. Die gaan daar
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persoon met dementie in staat om de beslissing te beïnvloeden.
Om het mogelijk te maken dat beslissingen over dagbesteding
samen met mensen met dementie worden genomen, kan de
huisarts voorstellen om dagbesteding uit te proberen, zodat de
persoon met dementie kan ervaren of dit bij hem of haar past.
Wanneer de besluitvorming in een impasse dreigt te raken,
kan het helpen om mantelzorgers die wat meer op afstand
betrokken zijn uit te nodigen om mee te denken. Ten slotte
bevelen we aan om met de persoon met dementie en diens
mantelzorgers ook op zoek te gaan naar alternatieven voor
dagbesteding die de ervaren problemen wegnemen en aan
sluiten op de voorkeuren van de persoon met dementie. ■
De nadruk verschuift van het informeren over opties naar het
uitproberen van opties.
Foto: Hollandse Hoogte

echter niet mee akkoord, waarna de zorgverleners het onder
werp uiteindelijk laten rusten. De zorgverleners zoeken geen
alternatieven voor dagbesteding, ook niet als mantelzorgers
hier suggesties voor doen.
BESCHOUWING
De resultaten van ons onderzoek hebben verschillende im
plicaties voor het gezamenlijk nemen van beslissingen met
mensen met dementie:
■■ Uitproberen vormt een essentieel onderdeel van het geza
menlijk beslissen bij dementie, aangezien voorkeuren op
basis van informatie alleen blijken te veranderen na het
ervaren van dagbesteding.
■■ In lijn met de bevindingen van Boyle (2014) blijken emo
ties en gedrag essentieel voor het afstemmen van beslissin
gen op hetgeen voor personen met dementie van belang is.7
■■ Naast primaire mantelzorgers zijn ook mantelzorgers
die zich meer op afstand bevinden van belang voor het
beslissingsproces. Zij kunnen de benodigde compromissen
bewerkstelligen.8
■■ Alternatieven voor dagbesteding buitenshuis worden niet
altijd gezien en zelden besproken. Door de situatie vanuit
meerdere perspectieven te bespreken komen wellicht mo
gelijkheden naar voren die beter aansluiten bij de persoon
met dementie.4
Dit onderzoek heeft zich beperkt tot situaties waarin de per
soon met dementie nog geïnterviewd kon worden en waarin
deze ondersteuning kreeg van mantelzorgers. Samen beslissen
verloopt waarschijnlijk anders bij degenen die niet meer kun
nen communiceren of geen mantelzorgers hebben.
CONCLUSIE
Samen beslissen met mensen met dementie lijkt een specifieke
aanpak te vergen. Het is belangrijk om de beslissingen rond
dagbesteding niet alleen op gesprekken te baseren, maar óók
op ervaringen: het uitproberen van dagbesteding. Deze omslag
van geïnformeerde voorkeuren naar ervaren voorkeuren stelt de
4
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