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Managementsamenvatting
Goede dementiezorg is belangrijk om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van
mensen met dementie en hun mantelzorgers. Casemanagement bij dementie, aangeboden
door dementienetwerken, is een relatief nieuwe zorgvorm om de dementiezorg te
coördineren en mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen. In de
Zorgstandaard Dementie (Alzheimer Nederland en Vilans, 2012) wordt casemanagement
dementie als volgt gedefinieerd: ‘Het systematisch aanbieden van gecoördineerde zorg en
benodigde ondersteuning op het terrein van behandeling, zorg en welzijn door een vaste
professional die onderdeel uitmaakt van een lokaal samenwerkingsverband gericht op
thuiswonende mensen met dementie en hun naasten gedurende het hele traject van ‘niet pluis’
of de diagnose tot aan opname in een verpleeghuis of overlijden’.
Voor de borging van de kwaliteit van dementiezorg zijn kwaliteitsmetingen noodzakelijk. De
‘Consumer Quality Index’ (CQ-index) is een wetenschappelijk gefundeerde,
gestandaardiseerde methodiek om ervaringen in de zorg vanuit het perspectief van patiënten
te meten, ter analyseren en te rapporteren. In dit rapport beschrijven we de ontwikkeling, de
psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen van de CQ-index. Tevens
beschrijven we de ervaringen van mantelzorgers met casemanagement bij dementie. Hoe
ervaren mantelzorgers de ondersteuning van de casemanager die zij krijgen bij de zorg voor
hun naaste met dementie en wat kan er beter?

Ontwikkeling en validatie vragenlijst
De CQ-index Casemanagement Dementie is ontwikkeld in nauwe samenwerking en met
subsidie van Stichting Geriant. Zorgverzekeraar VGZ steunde het initiatief actief en maakte de
financiering mede mogelijk.
De CQ-index Casemanagement Dementie is opgesteld aan de hand van inbreng van
ervaringsdeskundigen, literatuuronderzoek en focusgroepsgesprekken met mantelzorgers om
te achterhalen wat zij belangrijk vinden bij de zorg voor de naaste. Via interviews met
mantelzorgers werd gekeken of de vragenlijst begrijpelijk, duidelijk en volledig was. Vervolgens
werden met een grootschalig vragenlijstonderzoek onder 979 mantelzorgers (netto
respons=44%) van elf dementienetwerken de psychometrische eigenschappen van de
vragenlijst geëvalueerd. Ook werd gekeken of de vragenlijst in staat is kwaliteitsverschillen
tussen het casemanagement van de dementienetwerken aan te tonen (discriminerend
vermogen).
De CQ-index beschikt over goede psychometrische eigenschappen en bestaat uit drie
betrouwbare schalen die verschillende kwaliteitsthema’s van casemanagement bij dementie
uitlichten: informatie en ondersteuning, contact en communicatie, en overleg en
samenwerking. Daarnaast bleek het mogelijk om via de vragenlijst verschillen in ervaringen
van mantelzorgers tussen dementienetwerken aan te tonen: de vragenlijst heeft
discriminerend vermogen. De gevonden verschillen zijn klein en de meeste
dementienetwerken scoren ‘gemiddeld’ op de kwaliteitsthema’s. Om de CQ-index te
gebruiken voor benchmarking tussen dementienetwerken is het nodig om te corrigeren voor
de leeftijd en opleiding van mantelzorgers en voor de duur van het casemanagement.
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Ervaringen met casemanagement bij dementie vanuit het perspectief van de
mantelzorger
De tevredenheid met casemanagement bij dementie, zoals ervaren door mantelzorgers, is
hoog. Mantelzorgers hebben veelal positieve ervaringen met casemanagement bij dementie
en geven de zorg in het geheel een 8,2 op een schaal van 0 tot en met 10. Mantelzorgers zijn
iets positiever over het contact met de casemanager dan over de informatievoorziening en
ondersteuning van de casemanager en het overleg en de samenwerking met en van de
casemanager.
Met name mantelzorgers die al langere tijd casemanagement ontvangen (langer dan drie jaar)
en meer contactmomenten hebben met de casemanager voelen zich geholpen met
casemanagement. Zij rapporteerden positievere ervaringen over het casemanagement dan
mantelzorgers die korter dan één jaar casemanagement ontvangen en minder
contactmomenten hebben met de casemanager.
Als we kijken naar wat mantelzorgers belangrijk vinden bij goede ondersteuning vanuit
casemanagement, valt op dat voornamelijk aspecten die betrekking hebben op de naaste met
dementie prioriteit krijgen. Zo scoren ‘aandacht van de casemanager voor wat de naaste met
dementie nodig heeft’ en ‘de mogelijkheid krijgen te beslissen over de zorg voor hun naaste’
hoger dan aspecten uit het casemanagement die inspelen op ondersteuning voor de
mantelzorger zelf. Mantelzorgers vragen aan de casemanager dus weinig aandacht voor
zichzelf.
Initiatieven voor kwaliteitsverbetering kunnen, vanuit het perspectief van de mantelzorgers,
het beste gericht worden op het uitbreiden van de ondersteuning bij wettelijke en financiële
zaken en het regelen van vervanging bij de afwezigheid van de casemanager. Ook hulp bij het
hulp vragen aan mensen in de omgeving, het combineren van de zorg met andere
verantwoordelijkheden en het onderhouden van sociale contacten zijn aspecten waar vanuit
het perspectief van de mantelzorger, nog verbeteringen mogelijk zijn.
De resultaten uit dit onderzoek zijn gebaseerd op de ervaringen van mantelzorgers van elf
dementienetwerken verspreid over heel Nederland. In Nederland zijn in totaal 85
dementienetwerken (www.vilans.nl). Onze steekproef bestond uit grotere netwerken (200+
cliënten), waarbij casemanagement veelal al voordat de diagnose is gesteld, aangeboden
wordt, casemanagers in dienst zijn vanuit een zelfstandige functie, HBO of HBO+ geschoold en
werkzaam zijn in een multidisciplinair team of een multidisciplinair samenwerkingsverband
kennen. Soortgelijke dementienetwerken kunnen zich spiegelen aan de resultaten uit dit
landelijke onderzoek. De elf deelnemende dementienetwerken ontvangen een eigen
spiegelrapportage over de ervaringen van mantelzorgers met het casemanagement uit het
netwerk.

CQ-index als indicator voor kwaliteit van casemanagement
Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek is de CQ-index geoptimaliseerd. De
vragenlijst is nu gereed voor gebruik. De lijst bestaat uit 64 vragen onderverdeeld in acht
thema’s. De vragenlijst kan worden ingezet voor kwaliteitsborging en verbetering door
individuele dementienetwerken. Tevens behoort benchmarking tot de mogelijkheden.
Daarmee vormt de vragenlijst een waardevolle aanvulling op de al bestaande indicatorenset
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die gehanteerd wordt binnen de dementiezorg, waarin voornamelijk het perspectief van de
professional centraal staat. Dementienetwerken kunnen de vragenlijst gebruiken om hun
zorgverlening te evalueren en aan te passen aan de wensen en behoeften van hun cliënten en
mantelzorgers.

Tot slot
De CQ-index Casemanagement Dementie is een betrouwbaar en valide meetinstrument, dat
breed gedragen wordt door verschillende partijen uit het veld van de dementiezorg. De
vragenlijst kan landelijk ingezet worden voor het verbeteren van de kwaliteit van
casemanagement bij dementie.
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Voorwoord
Voor u ligt het ontwikkelingsrapport van de CQ-index Casemanagement Dementie: een
vragenlijst om de ervaringen van mantelzorgers met casemanagement dementie in kaart te
brengen. In dit rapport beschrijven we de ontwikkeling van de CQ-index en de ervaringen van
mantelzorgers met casemanagement bij dementie.
De CQ-index Casemanagement Dementie is ontwikkeld door het NIVEL (Nederlands instituut
voor onderzoek van de gezondheidszorg), in nauwe samenwerking met en subsidie van
Stichting Geriant. Zorgverzekeraar VGZ steunde het initiatief actief en maakte de financiering
mede mogelijk. Alzheimer Nederland maakte, samen met Stichting Geriant en VGN, deel uit
van de stuurgroep van het onderzoek.
Daarnaast waren vele andere personen en instanties nauw betrokken bij de ontwikkeling van
de vragenlijst en/of het pilotonderzoek: Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
(V&VN), Vilans, ActiZ, Trimbos-instituut, Mezzo, Buurtzorg Nederland, Achmea en Stichting
Miletus en ketenregisseurs van verscheidene dementienetwerken. We danken iedereen
hartelijk voor hun bijdrage aan de totstandkoming van de CQ-index Casemanagement
Dementie.
Een aparte vermelding verdienen de coördinatoren en casemanagers van de deelnemende
netwerken. Ondanks de verschillende onderzoeken die in het recente verleden zijn gedaan,
waren zij opnieuw bereid zich in te spannen voor dit onderzoek. Ten slotte danken we alle
mantelzorgers die de tijd hebben genomen de vragenlijst in te vullen. Zij hebben waardevolle
inzichten gegeven in wat zij waarderen in het casemanagement en waar verbetering mogelijk
is.
NIVEL
Utrecht, december 2014
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1 Inleiding
Het aantal mensen met dementie neemt toe omdat mensen steeds ouder worden (RIVM,
2014). Daarnaast zullen mensen met dementie steeds langer thuis blijven wonen (Doekhie et
al., 2014). Het is belangrijk om tegemoet te komen aan hun wensen en behoeften en aan die
van hun mantelzorgers. Casemanagers dementie kunnen de veelal complexe zorg coördineren.
In dit rapport beschrijven we de ontwikkeling van de CQ-index Casemanagement Dementie,
een vragenlijst voor het meten van kwaliteit van het casemanagement bij dementie vanuit het
perspectief van mantelzorgers. Met deze vragenlijst kan de kwaliteit van het casemanagement
op een gestructureerde en eenduidige wijze worden geëvalueerd. Tevens beschrijven we in dit
rapport de ervaringen van mantelzorgers met casemanagement bij dementie, aan de hand van
de resultaten uit het pilotonderzoek met de CQ-index vragenlijst.

1.1

Mensen met dementie en hun woonsituatie

Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk
maakt van de zorg van anderen. Eén op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan
de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is (Alzheimer Nederland, 2012). Het is een
syndroom waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Hierdoor treden
geheugenstoornissen op, mogelijk in combinatie met andere cognitieve stoornissen (afasie,
apraxie, agnosie, verstoorde uitvoerende functies). Dit veroorzaakt veranderingen in de
persoonlijkheid en het gedrag. Mensen met dementie kennen veelal een langdurig en intensief
zorgtraject. Daarbij kunnen zij steeds minder de regie voeren over het eigen leven en zijn ze in
steeds sterkere mate aangewezen op de hulp van anderen, zoals mantelzorgers in de
thuissituatie (Verkade, 2011). Nederland telt momenteel ongeveer 260.000 mensen met
dementie en dit aantal groeit snel (Alzheimer Nederland, 2014). Van die 260.000 hebben circa
100.000 personen nog geen officiële diagnose en ruim 60.000 mensen wonen in verpleeg- of
verzorgingshuizen. 70% van de mensen met dementie (circa 175.000) woont thuis. Van de
groep thuiswonenden woont ongeveer 60% met iemand anders (vaak de partner) en 40%
woont alleen. De verwachting is dat in 2040 een half miljoen Nederlanders dementie heeft en
dat in 2050 een piek wordt bereikt van ruim 565.000.

1.2

De rol van mantelzorgers

Momenteel zijn er circa 300.000 mantelzorgers van mensen met dementie in Nederland, die
gemiddeld 20 uur zorg geven gedurende vijf jaar. Mantelzorgers ervaren vrijwel allemaal
problemen bij de zorg voor hun naaste: 82% van hen is overbelast of loopt een groot risico op
overbelasting en 18% voelt zich ernstig overbelast (Alzheimer Nederland, 2012; Zwaanswijk et
al., 2010). Het zorgen voor een naaste met dementie heeft een negatieve invloed op de
gezondheid van mantelzorgers (Etters et al., 2008). Als de mantelzorger de ondersteuning van
iemand met dementie niet meer aankan, is dat een belangrijke reden voor opname in een
verpleeg- of verzorgingshuis. Als zij te weinig ondersteuning krijgen, kan dit resulteren in een
vroegtijdige opname (Etters et al., 2008). Maar als mantelzorgers worden ondersteund door
een professional, bijvoorbeeld door een casemanager, ervaren zij minder stress, kunnen zij
zich beter in de situatie schikken, het langer volhouden en voelen zij zich over het algemeen
beter (Specht et al., 2009). Uit recent onderzoek onder ruim 3.300 mantelzorgers blijkt dat zij
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een casemanager het meest noodzakelijk noemen om er voor te zorgen dat de naaste met
dementie zo lang mogelijk thuis kan blijven (Peeters et al., 2014).

1.3

Regionale netwerken en casemanagement

Casemanagement bij dementie is een relatief nieuwe zorgvorm om de samenhang van de zorg
voor thuiswonende mensen met dementie te verbeteren. Het is het resultaat van diverse
verbeterprogramma’s in de afgelopen tien jaar en het overheidsbeleid dat erop gericht was
om elke regio in Nederland voor 2011 van casemanagement dementie te voorzien
(Bussemaker, 2008). Vanuit het Landelijk Dementie Programma (LDP, 2003-2008) zijn in heel
Nederland op regionaal niveau diverse initiatieven ontplooid om de kwaliteit van de
dementiezorg voor thuiswonenden te verbeteren (Peeters et al., 2011). Inmiddels zijn er in
Nederland 85 regionale netwerken bekend voor ketenzorg bij dementie (www.vilans.nl).
Vanuit het landelijk Programma Ketenzorg Dementie (2008-2011) is gewerkt aan de verdere
ontwikkeling en invoering van casemanagement bij dementie (Leidraad Ketenzorg Dementie,
VWS et al., 2009). Nu maakt casemanagement een belangrijk deel uit van de dementiezorg
(Zorgstandaard Dementie; Alzheimer Nederland en Vilans, 2012). De definitie die daarbij voor
casemanagement dementie wordt gehanteerd is:
‘Het systematisch aanbieden van gecoördineerde behandeling, zorg en ondersteuning door een
vaste professional, die deel uitmaakt van een lokaal samenwerkingsverband gericht op
thuiswonende mensen met dementie en hun naasten, gedurende het hele traject van ‘niet
pluis’ of de diagnose tot aan opname (in een woonvorm voor mensen met dementie) of
overlijden.’
De hoofdcomponenten van casemanagement blijken in de praktijk te bestaan uit (Peeters et
al., 2012a):
- zorgdiagnostiek, zorgplanning en monitoring (vinger aan de pols houden);
- informatie, advies en meedenken, voorlichting geven en deskundigheidsbevordering van
mantelzorgers en professionals;
- begeleiden van mensen met dementie, mantelzorgers, overige familieleden en
professionals bij transities in ziekte en zorg;
- coördinatie van zorg en communicatie over zorg (als spin in het web van de ketenzorg).
De organisatie van het casemanagement blijkt te variëren voor wat betreft de invulling van de
functie. De functie van casemanager kan zowel een eigenstandige of deeltijd functie zijn,
bijvoorbeeld uitgevoerd door de praktijkondersteuner huisarts, wijkverpleegkundige of
ouderenadviseur. Het aantal casemanagers of fte’s en cliënten per netwerk varieert ook in
grote mate, van respectievelijk 2-40 fte en 120-2.000 cliënten per netwerk (peildatum 31
december 2010). Ook zijn er verschillen in het start- en eindpunt van het casemanagement
(vanaf ‘niet pluis gevoel’ of diagnose).
Het bleek verder dat casemanagement een meerwaarde heeft ten opzichte van reguliere zorg
en dat mantelzorgers erg tevreden zijn met de casemanager (Peeters et al., 2012a). De
casemanager dementie voorziet in een behoefte van cliënten en mantelzorgers aan
onafhankelijke informatie en deskundige ondersteuning; dit blijkt vooral in de beginfase van
de ziekte erg belangrijk. Huisartsen voelen zich minder belast omdat de vragen van cliënten en
hun mantelzorgers nu worden opgevangen door de casemanager die ook de zorg coördineert.
Daardoor verloopt de communicatie beter, zijn de verwijslijnen korter en transparanter en zijn
er minder crisisopnamen (Peeters et al., 2012a).
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Mantelzorgers zien de casemanager als een vast aanspreekpunt, als een zorgverlener die
emotionele en psychosociale ondersteuning biedt en als iemand die de zorg coördineert.
Mensen met dementie blijven met casemanagement doorgaans langer thuis wonen (Etters et
al., 2008). Dat verhoogt de kwaliteit van leven van cliënten en kan tegelijkertijd een
kostenbesparing opleveren (Minkman et al., 2009; Peeters en Triemstra, 2012; Vrijsen en Hull,
2012). Casemanagement biedt een duurzame oplossing om de zorg nu en in de toekomst
betaalbaar te houden. Landelijke invoering kan naar schatting 200 miljoen euro per jaar
besparen (Alzheimer Nederland, 2012; Vrijsen en Hull, 2012).

1.4

Kwaliteitsinformatie

Voor het effectief inzetten van casemanagers bij dementie is een goede borging van de
kwaliteit van casemanagement vereist. Diverse richtlijnen en de onlangs ontwikkelde
Zorgstandaard Dementie (Alzheimer Nederland en Vilans, 2012) omschrijven waaraan goede
zorg voor mensen met dementie moet voldoen. Om de kwaliteit van zorg te bewaken en waar
nodig te verbeteren, zijn kwaliteitsmetingen noodzakelijk. In de Zorgstandaard Dementie zijn
hiervoor al kwaliteitsindicatoren genoemd, waaronder professionele netwerkindicatoren (die
zorgaanbieders zelf moeten registreren) en indicatoren vanuit het perspectief van mensen met
dementie en hun naasten. Opvallend daarbij is dat de ‘professionele’ indicatoren ruimschoots
zijn gedefinieerd. De lijst met indicatoren voor wat betreft de cliëntervaringen is, zeker voor
wat betreft het onderdeel ‘casemanagement’, zeer beknopt en nog vooral gebaseerd op de
inhoud van de zorgstandaard. Met de ontwikkeling van de CQ-index Casemanagement
Dementie kan het perspectief van de mantelzorger op een wetenschappelijk gefundeerde,
gestructureerde en eenduidige wijze in kaart worden gebracht.

1.5

Consumer Quality Index

De Consumer Quality Index is sinds 2006 de Nederlandse standaard voor het meten,
analyseren en rapporteren van klantervaringen in de gezondheidszorg (Delnoij en Hendriks,
2008). Doel van de CQ-index is om het klantenperspectief op een systematische manier in
beeld te brengen door de ervaringen met de zorg van verschillende aanbieders te meten en te
vergelijken, om de klantgerichtheid en transparantie in de zorg te bevorderen. De systematiek
van de CQ-index is onder meer ontwikkeld door het NIVEL en de procedures en richtlijnen voor
meetinstrumentontwikkeling en metingen zijn vastgelegd in handboeken. In de afgelopen
jaren zijn er tal van CQ-index meetinstrumenten ontwikkeld. Een overzicht van de handboeken
en alle uitontwikkelde CQI’s is te vinden op de website van het Zorginstituut Nederland
(www.zorginstituutnederland.nl). De vragenlijsten en resultaten van metingen worden
gebruikt door patiëntenverenigingen, zorginstellingen, zorgverzekeraars en de inspectie van de
gezondheidszorg.

1.6

Doelstelling en onderzoeksvragen

Het doel is om een nieuw meetinstrument te ontwikkelen, een Consumer Quality Index (CQindex of CQI) Casemanagement Dementie, waarmee ervaringen van mantelzorgers met
casemanagement bij dementie op een uniforme wijze kunnen worden gemeten en vergeleken.
Het gaat hierbij om een evaluatie van de kwaliteit van professionele ondersteuning aan
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thuiswonenden met dementie vanuit het perspectief van de mantelzorgers. Door de
ervaringen van mantelzorgers met casemanagement in kaart te brengen, kan worden
nagegaan in hoeverre de geleverde ondersteuning aansluit bij de wensen en behoeften van de
doelgroep. Ook maakt het instrument het mogelijk om het casemanagement van verschillende
netwerken in Nederland te vergelijken.
De onderzoeksvragen voor wat betreft de ontwikkeling, validatie en optimalisatie van de CQI
zijn:
- Wat zijn de psychometrische eigenschappen van de CQI en wat is het
discriminerend vermogen van de CQI als het gaat om regionale netwerken?
- Voor welke case-mix adjusters (achtergrondvariabelen) moet gecorrigeerd
worden?
- Hoe kan de vragenlijst, op basis van de kwantitatieve testfase, verder
geoptimaliseerd worden?
Tevens kunnen met dit project de volgende vragen worden beantwoord:
- Welke kwaliteitsaspecten onderscheiden mantelzorgers met betrekking tot
casemanagement bij dementie?
- Welk belang hechten mantelzorgers aan deze kwaliteitsaspecten?
- Wat zijn de ervaringen van mantelzorgers met casemanagement en hoe
beoordelen zij deze zorg?
- Verschilt de ervaren kwaliteit van het casemanagement tussen regionale
netwerken?
- Wat zijn, volgens mantelzorgers, verbeterpunten in het casemanagement bij
dementie?

1.7

Stuurgroep en klankbordgroep

De CQ-index Casemanagement Dementie is ontwikkeld door het NIVEL (Nederlands instituut
voor onderzoek van de gezondheidszorg), in nauwe samenwerking met en subsidie van
Stichting Geriant. Zorgverzekeraar VGZ steunde het initiatief actief en maakte de financiering
mede mogelijk.
Voor de begeleiding en besluitvorming in het project werd een stuurgroep ingericht,
vertegenwoordigd door Stichting Geriant, VGZ, Alzheimer Nederland en het NIVEL. Om de kans
op succesvolle uitvoering van het project en de implementatie van de onderzoeksresultaten in
de praktijk zo groot mogelijk te maken, is tevens een klankbordgroep samengesteld die een
adviserende rol had. Deze klankbordgroep bestond uit vertegenwoordigers van professionals,
netwerken dementie, zorgorganisaties, mantelzorgers, belangenbehartigers, zorgverzekeraars
en wetenschappers. Alle leden van de stuurgroep namen ook deel aan de klankbordgroep. De
klankbordgroep is in totaal vier keer bijeengekomen. Tijdens de bijeenkomsten is gesproken
over de afbakening en concretisering van het onderzoek, de ontwikkeling van de vragenlijst, de
opzet van het pilotonderzoek en de vaststelling van de definitieve versie van de vragenlijst. Zie
bijlage 1 voor een overzicht van de leden van de stuurgroep en de klankbordgroep.
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1.8

Leeswijzer

CQ-index vragenlijsten worden ontwikkeld volgens een vaste systematiek bestaande uit
verschillende fasen. Deze systematiek staat beschreven in het Handboek CQI Ontwikkeling
(Koopman et al., 2011).
Hoofdstuk 2 beschrijft de eerste fase van het ontwikkeltraject, waarin een eerste versie van de
vragenlijst werd opgesteld aan de hand van kwalitatief onderzoek.
Hoofdstuk 3 beschrijft de tweede en derde fase waarin de psychometrie en het
onderscheidend vermogen van de vragenlijst werd getest, door middel van een pilotonderzoek
onder mantelzorgers. In hoofdstuk 3 staat ook beschreven hoe de vragenlijst is
geoptimaliseerd aan de hand van de resultaten uit het pilotonderzoek.
Hoofdstuk 4 toont de resultaten van het pilotonderzoek over de ervaringen van mantelzorgers
met casemanagement bij dementie.
Tot slot wordt in hoofdstuk 5 de conclusie van het onderzoek besproken en wordt dieper
ingegaan op de resultaten.
Geïnteresseerden in de ontwikkeling van de CQ-index raden wij aan hoofdstuk 2, 3 en 5 te
lezen. De bijlagen geven daarnaast extra gedetailleerde uitwerkingen van, en extra informatie
over, gehanteerde methoden om tot de definitieve versie van de vragenlijst te komen.
Belangstellenden voor de inhoudelijke uitkomsten uit het grootschalige vragenlijstonderzoek
over de ervaringen van mantelzorgers met casemanagement bij dementie, verwijzen we naar
hoofdstuk 4 en 5.
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2 Ontwikkeling van de CQ-index Casemanagement Dementie
In dit hoofdstuk beschrijven we de stappen die doorlopen zijn om tot een eerste versie van de
CQ-index Casemanagement Dementie te komen: literatuuronderzoek, focusgroepsgesprekken
en zogenaamde cognitieve interviews.

2.1

Literatuuronderzoek

Via leden uit de klankbordgroep, voorgaande landelijke monitor- en evaluatiestudies en
regionale projecten over dementie binnen het NIVEL en een literatuursearch op internet
hebben we veel Nederlandstalige rapporten en artikelen over casemanagement bij dementie
verzameld. Daarnaast hebben we via Pubmed een literatuuronderzoek gedaan naar
(inter)nationale wetenschappelijke artikelen over mantelzorg en casemanagement bij
dementie. Hiervoor stelden we twee zoekstrings op (zie bijlage 2). Met de eerste zoekstrings
inventariseerden we wat bekend is in de literatuur over kwaliteitsaspecten die mantelzorgers
onderscheiden bij casemanagement bij dementie. Met de tweede zoekstring richtten we ons
op vragenlijsten met betrekking tot de kwaliteit van casemanagement (of professionele
ondersteuning) bij dementie vanuit het perspectief van de mantelzorger.
Met behulp van de gevonden literatuur over casemanagement bij dementie inventariseerden
we belangrijke kwaliteitsthema’s als het gaat om goede zorg bij dementie. De Zorgstandaard
Dementie (Alzheimer Nederland en Vilans, 2012), de Leidraad Ketenzorg Dementie (VWS et al.,
2009), het rapport Ketens Dementie: de stand van zaken (Overmars-Marx et al., 2013) en het
rapport Expertisegebied casemanager dementie (Verkade et al., 2012) vormden hierbij
belangrijke input. Diverse handboeken van Stichting Geriant (Verkade, 2011; Kleemans, 2008)
en lespakketten en docentenhandleidingen met betrekking tot belevingsgerichte zorg voor
ouderen met dementie en vroegsignalering dementie vanuit de Hogeschool van Rotterdam
werden ook geraadpleegd (Kruithof et al., 2013; Klingeman et al., 2013).
Daarnaast zijn vragenlijsten naar (casemanagement bij) dementie en soort gerelateerde
zorgdomeinen bekeken, waaronder de cliënttevredenheidsvragenlijst van Stichting Geriant
(Stichting Geriant en Trimbos-instituut), de Dementiemonitor Mantelzorg peiling 2013 (Peeters
et al., 2014), de vragenlijst ‘Ervaren druk door informele zorg’ (Pot et al., 1995), de vragenlijst
Epilepsiezorg (Triemstra et al., 2011; vanwege gelijkenis in zorgvorm ambulante consulent) en
diverse CQI-vragenlijsten, zoals de CQ-index Verpleging Verzorging & Thuiszorg (Wiegers et al.,
2007; vanwege gelijkenis in care setting). Tot slot zijn ook meer algemene vragenlijsten uit de
(inter)nationale literatuur geraadpleegd, waaronder de Zarit Burden Interview (Bédard et al.,
2001), de CarerQol (Care-related Quality of Life; Brouwer et al., 2006) en de Rand-36 (Van der
Zee, 1996; 2012).

2.2

Focusgroepsgesprekken

Om verder te inventariseren wat mantelzorgers belangrijk vinden als het gaat om kwalitatief
hoogstaand casemanagement bij dementie, werden twee focusgroepsgesprekken met
mantelzorgers georganiseerd. Als gespreksleidraad voor de focusgroepsgesprekken werd, op
basis van de gevonden literatuur uit de vorige paragraaf, een topiclijst opgesteld.
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De onderwerpen waren:
- bereikbaarheid en beschikbaarheid;
- zorgdiagnostiek;
- zorgrelatie en bejegening;
- deskundigheid;
- informatie en communicatie;
- praktische en emotionele ondersteuning;
- gezamenlijke besluitvorming en zorg op maat;
- afstemming en samenwerking andere zorgverleners;
- nazorg;
- kwaliteit van leven.
Mantelzorgers die deelnamen aan de focusgroepen konden ook zelf topics aandragen.
Deelnemers voor de focusgroepsgesprekken werden geworven via twee dementienetwerken:
Team290 in Groningen en Zorgketen Dementie Eindhoven en omstreken. Deze netwerken
namen deel aan de klankbordgroep en waren bereid mee te werken aan de focusgroepen.
Beide netwerken hebben (via brieven en persoonlijke verzoeken door casemanagers)
mantelzorgers in hun cliëntenbestand benaderd met de vraag deel te nemen aan een
groepsgesprek over de kwaliteit van casemanagement bij dementie. De mantelzorgers met
interesse in deelname zijn telefonisch benaderd door een onderzoeker van het NIVEL om
deelname aan het focusgroepsgesprek te bevestigen. De deelnemers ontvingen voorafgaand
aan het gesprek informatie over het programma, een toestemmingsformulier en een korte
vragenlijst met vragen over achtergrondkenmerken en de persoonlijke situatie rondom de
dementie van de naaste.
De focusgroepsgesprekken vonden plaats op het kantoor van de twee dementienetwerken. Bij
de gesprekken waren twee onderzoekers van het NIVEL aanwezig. Eén van de onderzoekers
was gespreksleider, de andere notulist en observant. De discussie werd ingeleid aan de hand
van een beginvraag: “Wat is voor u belangrijk als het gaat om casemanagement bij
dementie?”. Hierna volgde een groepsdiscussie van ruim een uur, waarin de deelnemers
ervaringen uitwisselden en op elkaar reageerden. Na de discussie en een korte pauze, gaf de
gespreksleider een samenvatting van wat besproken was en kregen de deelnemers
gelegenheid om aanvullingen te geven. Beide focusgroepsgesprekken duurden ongeveer twee
uur. De deelnemers kregen na afloop van het focusgroepsgesprek een VVV-cadeaubon van
15 euro als dank voor hun deelname.
De focusgroepsgesprekken schreven we woordelijk uit en werden vervolgens door twee
onderzoekers onafhankelijk geanalyseerd op uitspraken die betrekking hebben op de ervaren
kwaliteit van casemanagement bij dementie. Dit deden we met behulp van het programma
MAXQDA, een softwareprogramma voor het analyseren van kwalitatieve data. Alle ervaringen,
verwachtingen of wensen met betrekking tot de kwaliteit van casemanagement bij dementie
werden hierbij gemarkeerd en onderverdeeld in kwaliteitsthema’s.
In box 2.1 staan de kwaliteitsaspecten die werden aangedragen per kwaliteitsthema. Voor een
gedetailleerde uitwerking van de resultaten van de focusgroepsgesprekken, zie bijlage 3.
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Box 2.1:

Aangehaalde kwaliteitsaspecten in focusgroepsgesprekken met mantelzorgers

Resultaten focusgroepsgesprekken
Toegankelijkheid
Startpunt van het casemanagement, contactfrequentie, beschikbaarheid van de
casemanager, bereikbaarheid van de casemanager, pro-actieve benadering van de
casemanager, beschikbaarheid voor andere familieleden
Bejegening en communicatie
Goede omgangsvormen, persoonlijke klik, vertrouwen, gezamenlijke besluitvorming
Deskundigheid
‘Kennis van zaken’, ‘de weg weten in de (dementie)zorg’, bereidwillig,
inlevingsvermogen, oog voor de situatie, zorg op maat, inschattingsvermogen en
anticiperen op toekomstige situaties
Informatievoorziening
Rol en takenpakket van de casemanager, informatie over (omgaan met) dementie,
ondersteuningsmogelijkheden voor dementerenden, ondersteuningsmogelijkheden
voor mantelzorgers, timing/hoeveelheid van informatie
Ondersteuning
Praktische ondersteuning
o ‘de weg wijzen’
o ‘regelwerk’ uit handen nemen
Emotionele ondersteuning
o accepteren van dementie
o omgaan met dementie
o accepteren van zorgverlening
o luisterend oor bieden/uitlaatklep
Actief monitoren en signaleren van situatie en zorgvraag
Handelen in crisissituaties
Overleg en samenwerking
Overleg, terugkoppeling en evaluatie, coördinatie multidisciplinaire zorgverlening
Draagkracht/last
Lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, sociaal isolement, ‘volhoudtijd’,
schuldgevoelens, overbelasting, ‘kort lontje’

2.3

Opstellen eerste versie CQ-index

De eerste versie van de CQ-index Casemanagement Dementie werd opgesteld met behulp van
de (1) gevonden kwaliteitsthema’s en aspecten uit de geïnventariseerde bronnen, (2) de
focusgroepsgesprekken en (3) discussie in de klankbordgroep. De kwaliteitsthema’s uit de
focusgroepsgesprekken zijn de basis geworden voor de aparte onderdelen waarin de
vragenlijst is onderverdeeld. In sommige gevallen is, in overleg met de klankbordgroep,
afgeweken van de gevonden structuur in de focusgroepsgesprekken. Dit is gedaan om de
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vragenlijst zo duidelijk mogelijk te maken. De eerste versie van de vragenlijst bestond uit de
volgende onderdelen:
- Algemeen: vragen naar de persoonlijke situatie van de respondent en zijn/haar naaste met
dementie.
- Beschikbaarheid en bereikbaarheid: vragen naar de toegankelijkheid van casemanagement,
contactfrequenties en fysieke bereikbaarheid.
- Informatie en ondersteuning: vragen naar de informatievoorziening, praktische en
emotionele ondersteuning vanuit het casemanagement.
- Contact en communicatie: vragen naar bejegening, omgangsvormen en gezamenlijke
besluitvorming.
- Overleg en samenwerking: vragen naar onderling overleg en de coördinerende rol van het
casemanagement in het bredere zorgtraject.
- Effecten van casemanagement: vragen naar draagkracht en de manier waarop het
casemanagement helpt bij het verschillende aspecten in het dagelijks leven (of de zorg) van
de mantelzorger en zijn/haar naaste met dementie.
De kwaliteitsaspecten binnen alle thema’s zijn omgezet in specifieke vragen. Bij het formuleren
van de vragen gaven de vele citaten van deelnemers uit de focusgroepsgesprekken
waardevolle input. Daarnaast hebben we zo veel mogelijk bestaande vragen of
zinsconstructies uit voorgaande (gevalideerde) vragenlijsten gebruikt.

2.4

Cognitieve interviews

De eerste versie van de CQ-index werd getest via zogenaamde cognitieve interviews.
Cognitieve interviews zijn interviews waarbij men de vragenlijst evalueert door deze voor te
leggen aan een groep respondenten, dat wil zeggen begrijpen en interpreteren de
respondenten de vragen zoals bedoeld? Via verschillende methodes kan men vervolgens
achterhalen of de vragenlijst voldoet voor afname bij een groter publiek. Wij gebruikten twee
onderzoeksmethoden: ‘think aloud’ en ‘verbal probing’. Door mantelzorgers de vragenlijst
hardop denkend in te laten vullen (‘think aloud’) en waar nodig verdiepende vragen te stellen
(‘verbal probing’), evalueerden we of de vragenlijst duidelijk, goed in te vullen en volledig was.
We hielden twee interviewrondes. Tussen de twee rondes door werd de vragenlijst aangepast.
Tijdens de eerste interviewronde interviewden we tien mantelzorgers van mensen met
dementie. Uit deze interviews kwam een aantal problemen naar voren bij het invullen van de
vragenlijst. Zo was een flink aantal vragen niet goed in te vullen voor mantelzorgers van
naasten met beginnende dementie. Situaties als de bereikbaarheid in noodsituaties of het
aanvragen van speciale voorzieningen voor in huis, waren nog niet aan de orde geweest. Bij al
dit soort vragen is een extra antwoordcategorie toegevoegd, niet van toepassing. Ook kwam
naar voren dat een aantal vragen onduidelijk was en op meerdere manieren te interpreteren.
Bijvoorbeeld de vraag, ‘Helpt de casemanager bij moeilijke beslissingen in de zorg voor uw
naaste?’. Deelnemers vonden het lastig om ‘een moeilijke beslissing’ te definiëren. Al dit soort
vragen zijn aangepast om meerduidige interpretatie tegen te gaan. Verder was opvallend dat
vrijwel alle deelnemers problemen hadden bij het invullen van de vraag over draagkracht: ‘Als
de situatie blijft zoals die nu is, hoe lang kunt u het dan nog aan?’ De deelnemers gaven aan
deze vraag niet realistisch te vinden, omdat de situatie niet blijft zoals deze nu is. Deelnemers
lieten de vraag dan ook vaak open. Deze vraag is verwijderd uit de vragenlijst.
Uit de tweede interviewronde met vijf deelnemers bleek dat de aanpassingen aan de
vragenlijst de eerder geobserveerde problemen grotendeels verhielpen. Het merendeel van de
deelnemers aan de cognitieve interviews noemde het inschattingsvermogen van de
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casemanager als belangrijk onderdeel van het casemanagement. Dit aspect werd nog niet
uitgevraagd in de vragenlijst. Daarom werd na de tweede interviewronde besloten om een
nieuwe vraag toe te voegen: “Kan de casemanager de (ernst van de) situatie van u en uw
naaste goed inschatten?” Voor een uitgebreide uitwerking van de resultaten van de cognitieve
interviews en de aanpassingen die hieruit voortvloeiden, zie bijlage 4.
Op basis van de aanpassingen van de resultaten bekeken we of de verbeteringen van de eerste
interviewronde succesvol waren en er geen belangrijke problemen meer voorkwamen bij het
invullen van de vragenlijst tijdens de tweede interviewronde en saturatie (verzadiging) was
bereikt. Dat was het geval.
De evaluatie van de vragenlijst, na de eerste en tweede interviewronde, bestond uit een
inventarisatie van alle problemen die de interviewer observeerde gedurende de interviews.
Alle vragen waarbij respondenten problemen aangaven, of waarbij de interviewer problemen
observeerde, codeerden we als ‘probleemvraag’. Vervolgens classificeerden we deze vragen in
een specifieke probleemcode volgens het classificatieschema van Willis (1999; 2009). Hierbij
worden problemen ingedeeld in de volgende clusters: duidelijkheid, kennis, onderliggende
assumpties, antwoordcategorieën, gevoelige inhoud, instructies, opmaak. Alle vragen met vijf
of meer problemen en vragen met een opvallend probleem werden, met behulp van de
toegekende codes uit het classificatieschema, aangepast en verbeterd.

2.5

Opstellen pilotversie vragenlijsten CQ-index

Na de cognitieve interviews is de vragenlijst nog een keer voorgelegd aan de klankbordgroep
ter goedkeuring. Na wat kleine tekstuele wijzigingen is de vragenlijst vervolgens definitief
goedgekeurd voor gebruik tijdens het pilotonderzoek. Na het vaststellen van de pilotversie van
de ervaringenvragenlijst van de CQ-index Casemanagement Dementie werd de
belangenvragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst bestaat uit een inventarisatie van het belang
dat patiënten hechten aan alle kwaliteitsaspecten uit de ervaringenvragenlijst. De
belangvragen hebben de formulering ‘Wat vindt u belangrijk?’ met als antwoordcategorieën:
‘niet belangrijk’, ‘eigenlijk wel belangrijk’, ‘belangrijk’ en ‘heel erg belangrijk’. Zie bijlagen 5 en
6 voor de versies van de CQ-index vragenlijsten die gebruikt werden in het pilotonderzoek.
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3 Pilotonderzoek
De CQ-index Casemanagement Dementie is uitgezet onder mantelzorgers van elf
dementienetwerken in Nederland. Met behulp van dit pilotonderzoek zijn de psychometrische
eigenschappen en het onderscheidend vermogen van de vragenlijst vastgesteld. In dit
hoofdstuk beschrijven we de opzet en uitvoering van het pilotonderzoek en de resultaten wat
betreft de methodologische eigenschappen van de CQ-index.

3.1

Methode

3.1.1 Doelgroep
Mantelzorgers die in de voorgaande 12 maanden casemanagement ontvingen bij de zorg voor
een dementerende naaste kwamen in aanmerking voor deelname aan het pilotonderzoek. Wij
hebben een periode van 12 maanden gehanteerd om zo veel mogelijk mantelzorgers de
mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan het onderzoek.
Het casemanagement mocht al beëindigd zijn en een mantelzorger hoefde niet per sé de
volledige 12 maanden casemanagement ontvangen te hebben. Het enige harde criterium was
dat de mantelzorger in de afgelopen 12 maanden enige ervaring moest hebben gehad met
casemanagement bij dementie. De mantelzorgers werden geworven via de elf
dementienetwerken.
3.1.2 Werving netwerken
Het streven was om 20 dementienetwerken met elk een random steekproef van 200
mantelzorgers bij het pilotonderzoek te betrekken, zodat er in het totaal 4.000 mantelzorgers
benaderd werden. Via de nieuwsbrief van het Landelijk Netwerk Dementie (LND) attendeerden
we alle dementienetwerken in Nederland op het onderzoek. Daarnaast benaderden we alle
dementienetwerken met meer dan 300 cliënten in zorg (12 netwerken) met het verzoek deel
te nemen aan het onderzoek. Dit gebeurde zowel per e-mail als telefonisch. Toen het animo
voor deelname tegenviel hebben we ook de contactpersonen van alle dementienetwerken
met 180 tot 300 cliënten in zorg benaderd (15 netwerken). Vilans leverde de contactgegevens
van deze netwerken. Vrijwel alle netwerken hadden in het recente verleden al enkele keren
meegedaan met onderzoeken en de bereidheid om weer mee te doen met een onderzoek
bleek sterk verminderd. Desondanks waren aanvankelijk 20 dementienetwerken bereid deel te
nemen aan het onderzoek. Negen van deze netwerken besloten echter tussentijds alsnog af te
zien van deelname, veelal vanwege de (interne) belasting die het onderzoek met zich
meebracht of omdat ze recent al hadden deelgenomen aan ander onderzoek Deze belasting
werd veroorzaakt doordat de netwerken niet beschikten over een centraal cliëntregistrerend
systeem en/of geen centrale registratie van de mantelzorgers hadden. Sommige netwerken
achtten het ook te belastend om opnieuw een beroep te doen op de mantelzorgers omdat zij
recentelijk al een vragenlijst hadden gekregen voor een ander onderzoek.
Beschrijving organisatiekenmerken netwerken
Uiteindelijk namen elf dementienetwerken deel aan het onderzoek. Om een beeld te krijgen
van de dementienetwerken die deelnamen aan het onderzoek, vroegen we alle
contactpersonen van de netwerken een vragenlijst in te vullen over de (organisatie)kenmerken
van hun netwerk. Bijlage 7 geeft een overzicht van deze kenmerken per netwerk. De namen
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van de netwerken zijn geanonimiseerd. De netwerken verschillen op punten als start van het
aanbod van casemanagement (van 1998 tot 2012), het aantal cliënten in zorg (van 200 tot
3951) en het aantal casemanagers in zorg (van 4 (3,4 fte) tot 65 (51,97 fte). Bij de meeste
netwerken, met uitzondering van twee netwerken, kan het casemanagement starten bij
vermoeden van dementie. Er hoeft dan nog geen officiële diagnose gesteld te zijn, in sommige
gevallen in een verwijzing van de huisarts wel noodzakelijk. De casemanagers van alle
netwerken zijn HBO geschoold, veelal met een HBO+ vervolgopleiding voor casemanagement
bij dementie. Het gaat in alle gevallen om aparte functies, de casemanagers zijn geen
zorgverleners met als extra taak casemanagement. Alle netwerken geven aan dat er wordt
samengewerkt met andere zorgverleners, bij negen netwerken is er sprake van een
multidisciplinair teamverband. Bij twee netwerken wordt samengewerkt met zorgverleners
van verschillende disciplines, maar niet in een vast teamverband. Figuur 3.1 toont de regionale
spreiding van de dementienetwerken.
Figuur 3.1: Verdeling deelnemende dementienetwerken over Nederland*

*

locaties zijn bij benadering, en representeren een groter omliggend gebied waar de netwerken actief zijn

3.1.3 Procedure aanlevering NAW-gegevens
Na de aanmelding ontvingen de netwerken instructies over deelname aan het onderzoek. We
vroegen de netwerken in eerste instantie om de contactgegevens (postadres óf e-mailadres)
van alle mantelzorgers die in de afgelopen 12 maanden casemanagement kregen aan te
leveren bij een meetbureau dat verantwoordelijk was voor de dataverzameling. Hiervoor
stelden we een stappenplan op met instructies en een Excel sjabloon voor de aanlevering van
de adresgegevens. Om de belasting voor de netwerken minimaal te houden, spraken we de
procedure per netwerk telefonisch door en zijn procedures soms aangepast naar werkwijzen
binnen het betreffende netwerk. Daarnaast is na overleg besloten om de netwerken, indien ze
dit wilden, zelf de steekproeftrekking van mantelzorgers uit te laten voeren. Dit betekende dat
netwerken, in plaats van de contactgegevens van alle mantelzorgers, enkel de gegevens van
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200 random geselecteerde mantelzorgers aanleverden (netwerken met 200 of minder
mantelzorgers hoefden geen steekproef te trekken). Dit verminderde de administratieve
handelingen zeer. Alle netwerken kozen hier uiteindelijk voor. We stelden instructies op voor
het uitvoeren van de steekproeftrekking om zorg te dragen voor de representativiteit van de
steekproef. De netwerken leverden de adresgegevens van de mantelzorgers via een beveiligd
internetportal aan bij een extern meetbureau dat voor het NIVEL de dataverzameling
verzorgde.
3.1.4 Dataverzameling
De ervaringenvragenlijst van de CQ-index Casemanagement Dementie werd in mei en juni
2014 uitgezet onder mantelzorgers van elf dementienetwerken. De dataverzameling vond
‘mixed-mode’ plaats. Dat wil zeggen dat er zowel vragenlijst via internet als papieren
vragenlijsten zijn uitgezet. De vragenlijsten werden uitgezet uit naam van de
dementienetwerken zelf. De begeleidende brieven en e-mails met het verzoek de vragenlijst in
te vullen werden ondertekend door contactpersonen uit de netwerken en voorzien van een
officieel logo. We hanteerden het volgende verzendschema:
- Week 0: Brief of e-mail het verzoek de vragenlijst op internet in te vullen (via link naar de
vragenlijst).
- Week 1: Bedank- of herinneringsbrief aan alle mantelzorgers.
- Week 4: Herinnering per brief met papieren vragenlijst en retourenvelop, of herinnering
per e-mail met internetlink, aan alle non-respondenten.
De belangenvragenlijst van de CQ-index stuurden we aan alle respondenten die in de
ervaringenvragenlijst hadden aangegeven dat we hen nog eens mochten benaderen. De
vragenlijst is eind juni 2014 uitgezet via internet (week 7 conform telling in verzendschema
ervaringenvragenlijst). Een week later werd een herinnering gestuurd aan alle nonrespondenten.
Voor vragen over het invullen van de vragenlijst werd door het meetbureau een helpdesk
ingericht. Het NIVEL stuurde voorafgaand aan de dataverzameling een ‘vraag-en-antwoord’
formulier met de meeste voorkomende vragen die gesteld worden, op basis van ervaringen uit
voorgaand CQI-onderzoek. Respondenten konden zich ook afmelden via de helpdesk.
3.1.5 Analyses vaststellen methodologische eigenschappen CQ-index
Voorafgaand aan de inhoudelijke analyses schoonden we de databestanden op conform de
richtlijnen in het Handboek CQI Ontwikkeling (Koopman et al., 2011). Voor een overzicht van
de opschoningsstappen zie bijlage 8. Om de psychometrische eigenschappen van de CQ-index
te bepalen voerden we een aantal verschillende statistische analyses uit met behulp van Stata
versie 13.1. Ten eerste zijn alle afzonderlijke items geëvalueerd, met behulp van item-analyse.
Hierbij keken we naar de spreiding in de antwoordverdelingen (scheefheid), de non respons op
de vragen en het relatief belang dat respondenten toekenden aan de kwaliteitsaspecten
geïnventariseerd in de vragen. We keken ook naar de samenhang van de verschillende vragen
in de vragenlijst, door inter-item correlaties uit te rekenen. De interne consistentie en
schaalstructuur van de vragenlijst bepaalden we met behulp van principale componenten
analyses en betrouwbaarheidsanalyse. Het onderscheidend vermogen van de CQ-index werd
onderzocht met multilevel analyse. Deze multilevel analyse voerden we uit op alle schalen die
naar voren kwamen uit de schaalconstructies én losse vragen die niet opgenomen konden
worden in een betrouwbare schaal. Gedetailleerde uitleg over de uitgevoerde analyses, om de
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methodologische eigenschappen van de vragenlijst te bepalen, beschrijven we bij de
resultaten zelf.

3.2

Resultaten

3.2.1 Respons en beschrijving steekproef
De netto respons van de ervaringenvragenlijst betrof 43,6% (979 vragenlijsten). De netto
respons bestaat uit de vragenlijsten die zijn overgebleven na opschoning van de dataset. Op
deze vragenlijsten worden alle inhoudelijke analyses uitgevoerd. Figuur 3.2 toont de
opschoningsstappen die zijn doorlopen om tot de netto respons te komen. Na de opschoning
bleven er gemiddeld 89 ingevulde vragenlijsten per dementienetwerk over met een minimum
van 54 en een maximum van 153 vragenlijsten (netto respons per dementienetwerk).
In totaal gaven 327 van de respondenten die de ervaringenvragenlijst invulden aan dat we ze
mochten benaderen voor vervolgonderzoek. Deze respondenten ontvingen de
belangenvragenlijst. Na opschoning hielden we 213 vragenlijsten over, dit komt neer op een
respons van 66,6% (berekend ten opzichte van de pijler netto benaderd=320). De netto
respons van de belangenvragenlijst ligt flink hoger dan die van de ervaringenvragenlijst. Dit
komt waarschijnlijk door het verschil in benadering: bij de belangenvragenlijst werden
mantelzorgers eerst gevraagd of zij interesse hadden in deelname, dit is bij de
ervaringenvragenlijst niet gebeurd. Dit leidt uiteraard tot meer non respons.
In bijlage 9 is een andere analyse van de non respons te vinden en geven we antwoord op de
vraag: ‘Geven respondenten een ander waarderingscijfer voor het casemanagement dan niet
respondenten?’. Uit de analyses bleek dat een deel van de non respons ontstaat omdat
mantelzorgers ten onrechte het idee hebben niet tot de doelgroep te behoren. Deze nonrespondenten gaven gemiddeld een even hoog waarderingscijfer (8,07) dan de respondenten
van dit onderzoek (8,25). Als we deze mantelzorgers verwijderen uit de groep nonrespondenten, dan vinden we wel een statistisch significant verschil tussen het
waarderingscijfer van de respondenten (8,25) en de non-respondenten dat wil zeggen
degenen die niet mee willen meedoen met het onderzoek of aangaven geen te hebben (7,84).
Een gedetailleerde beschrijving van de demografische en zorg specifieke kenmerken van de
respondentengroep staat in hoofdstuk 4. Bijna 70% van de mantelzorgers die de vragenlijst
invulde is vrouw. Ongeveer de helft is 65 jaar of ouder. Een kwart van de mantelzorgers is
tussen de 55 en 64 jaar oud. Ook ongeveer een kwart is jonger dan 55 jaar, hoewel het
percentage mantelzorgers dat jonger is dan 45 jaar slechts zo’n 3 procent is. De meeste
respondenten hebben middelbaar onderwijs genoten, ervaren hun gezondheid als goed en zijn
van Nederlandse afkomst (94,5%). De achtergrondkenmerken van de respondenten die
deelnamen aan de belangenvragenlijst waren vergelijkbaar met die van de respondenten van
de ervaringenvragenlijst.
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Figuur 3.2: Flowchart opschoningstappen en respons ervaringenvragenlijst

Totaal benaderd
2.323
- Ten onrechte aangeschreven d.w.z.
niet tot de doelgroep behoren (79)
Netto benaderd
2.244
- Blanco vragenlijsten (88)
- Afmeldingen bij de helpdesk (245)
- Geen reactie (829)
Bruto respons
1.082 (48,2%)

- Niet zelf ingevuld (30)
- Onvoldoende vragen beantwoord (17)
- Case mix vragen missen (56)

Netto respons
979 (43,6%)

3.2.2 Psychometrische eigenschappen
Items met een hoge non respons
Een vraag heeft een hoge non respons als meer dan 5% van de respondenten de vraag
onterecht niet heeft beantwoord. Een hoge non respons kan betekenen dat een vraag mogelijk
niet goed begrepen wordt, niet relevant is, of dat respondenten de vraag niet willen of kunnen
beantwoorden. Vragen met een hoge non respons komen dan ook in aanmerking voor
aanpassing of verwijdering. Om na te kunnen gaan welke items van de vragenlijst een hoge
non respons hebben, is eerst gekeken naar het percentage missende waarden. Vragen die
terecht niet ingevuld waren, door instructies van een voorafgaande screenervraag, werden
buiten beschouwing gelaten. Vier vragen bleken een non respons van meer dan 5% te hebben:
vraag 49a, 49b, 49c en 49d (zie tabel 3.1).
Tabel 3.1: Vragen met een percentage non respons (>5%)
nr.

vraag

% non respons

49a Helpt de casemanager bij het beter volhouden van de zorg voor uw naaste?

5,6

49b Helpt de casemanager bij het langer thuis kunnen blijven wonen van uw naaste?

6,1

49c Helpt de casemanager bij het omgaan met dementie?

5,8

49d Helpt de casemanager bij de omgang met uw naaste? (geheugenproblemen en
gedragsveranderingen)

5,8

Een verklaring voor de hoge non respons van vraag 49a tot en met 49d kan gevonden worden
in de opmaak van de vragenlijst tijdens het pilotonderzoek. De matrix van vraag 49 is verspreid
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over twee pagina’s. Vraag 49a tot en met 49d staan onderaan de pagina en zijn hoogstwaarschijnlijk vaak onopgemerkt gebleven. Men is dan waarschijnlijk bovenaan op de volgende
pagina verder gegaan, bij vraag 49e. Vraag 49e tot en met 49i hebben namelijk geen hoge non
respons, ondanks de soortgelijke vraagstellingen. Bevestiging voor deze verklaring vonden we
door de non respons enkel onder de online respondenten te bekijken (hierbij werd de matrix
in één geheel aangeboden). De non respons van vraag 49a tot en met 49d was hier niet hoger
dan 1% tot 1,5%.
Spreiding in antwoordverdelingen (scheefheid)
Vragen waarbij meer dan 90% van de respondenten een antwoord gaf in één van de extreme
antwoordcategorieën, staan bekend als ‘scheef verdeelde vragen’. Scheef verdeelde vragen
maken in de vragenlijst weinig onderscheid tussen groepen respondenten, bijna alle
respondenten antwoorden immers hetzelfde. De vragen komen zodoende in aanmerking voor
aanpassing of verwijdering. Vier vragen bleken een extreem scheve verdeling te hebben: vraag
10, 11, 14, 32 (zie tabel 3.2).
Tabel 3.2: Vragen met een extreem scheve antwoordverdeling (>90%)
nr.

vraag

% meest extreme
categorie

10

Kreeg u zo snel als u wilde begeleiding van een casemanager bij de zorg voor uw naaste?

93,7 (ja)

11

Had u één vaste casemanager in de afgelopen 12 maanden? (in een normale situatie,
buiten de vakantieperiode)

92,5 (altijd)

14

Heeft u zo vaak als u wilt contact met de casemanager?

95,6 (ja)

32

Neemt de casemanager u serieus?

90,7 (altijd)

Belangscores
De belangscores laten zien aan welke kwaliteitsaspecten van het casemanagement de
respondenten veel belang hechten en welke kwaliteitsaspecten minder belangrijk worden
gevonden. Naarmate het belang dat aan een kwaliteitsaspect wordt toegekend groter is, is de
noodzaak om het betreffende aspect in de vragenlijst te behouden groter. We berekenden het
gemiddelde op alle belangvragen. Dit gemiddelde kan variëren van 1 (niet belangrijk) tot 4
(heel erg belangrijk). De belangscores varieerden van 2,0 (vraag 49i – ‘hulp van de
casemanager bij het vragen en krijgen van hulp van mensen in de omgeving’) tot 3,58 (vraag
37 – ‘aandacht van de casemanager voor wat de naaste nodig heeft’. In bijlage 10 staat een
overzicht van de belangscores van alle vragen en staat de top 10 belangrijkste en minst
belangrijke kwaliteitsaspecten gemarkeerd.
Inter-item analyses
De samenhang tussen verschillende vragen van de vragenlijst bepaalden we met behulp van
de inter-item correlatie. Vragen met een onderlinge correlatie hoger dan 0,85 meten
waarschijnlijk hetzelfde onderliggende kwaliteitsaspect. Als de vragen ook inhoudelijk over
hetzelfde onderwerp gaan, kan één van de vragen uit de vragenlijst verwijderd worden. Ter
controle bekeken we alle vragen met een onderlinge correlatie van 0,70 en hoger. Vragen met
een onderlinge correlatie tussen 0,70 en 0,85 stonden ter discussie en werden op grond van
inhoudelijke argumentatie behouden, dan wel aangepast of verwijderd (hierover meer in
paragraaf 3.3). We vonden 21 itemparen met een correlatie van 0,70 en hoger. Hiervan
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hadden echter maar vijf itemparen een onderlinge correlatie van 0,85 of hoger. De meeste
hoge correlaties werden gevonden in het onderdeel ‘effecten van casemanagement’, waar in
de literatuur geen valide meetinstrument voor bestaat. Vrijwel alle nieuw ontwikkelde vragen
binnen dit onderdeel correleerden hoog met elkaar (zie tabel 3.3). Vraag 49 buiten
beschouwing latend, correleerde maar één ander itempaar hoog met elkaar, namelijk vraag 44
en vraag 45 (r=0,77; niet in tabel).
Tabel 3.3: Inter-item correlaties van 0,85 of hoger (onderdeel ‘effecten van casemanagement’)
nr.

49a

49b

49c

49d

49e

49f

49g

49h

49i

49a

X

-

-

-

-

-

-

-

-

49b

0,7680*

x

-

-

-

-

-

-

-

49c

0,7422*

x

-

-

-

-

-

-

49d

0,7354*

0,8663*

x

-

-

-

-

-

49e

0,7480*

0,7856*

0,7973*

x

-

-

-

-

49f

0,7057*

0,7243*

0,8782*

x

-

-

-

0,8248*

0,8609*

x

-

-

0,7749*

0,7561*

0,8428*

x

-

0,7874*

0,7797*

0,8742*

0,8690*

x

49g
49h

0,7161*

49i
*

alleen correlaties hoger dan 0,70 zijn weergegeven

3.2.3 Schaalconstructie en betrouwbaarheid
Om de onderliggende schaalstructuur van de vragenlijst te bepalen, voerden we principale
componentenanalyses (PCA) uit met een oblique rotatie. PCA is een statistische methode om
vragen in een vragenlijst te reduceren tot een aantal betekenisvolle groepen, ook wel
‘principale componenten’ genoemd. De componenten bestaan uit vragen die, op basis van hun
spreiding in antwoordcategorieën, op elkaar lijken (correleren). Daarbij worden enkel de
componenten met de belangrijkste informatie behouden (meeste variantie), daarom wordt
PCA ook een ‘variable reduction technique’ genoemd. Omdat we veronderstellen dat de
componenten die we vinden onderling zullen correleren, voerden we een PCA met ‘oblique
rotatie’ uit.
Omdat respondenten alle vragen beantwoord moeten hebben om opgenomen te worden in
de PCA, hielden we te weinig observaties over om de PCA uit te voeren op de hele vragenlijst
in één. We voerden de PCA daarom uit op de afzonderlijke onderdelen in de vragenlijst:
‘beschikbaarheid en bereikbaarheid’, ‘informatie en ondersteuning’, ‘contact en
communicatie’, ‘overleg en samenwerking’ en ‘effecten van casemanagement’. Alle vragen
met een hoge non respons of een extreem scheve antwoordverdeling werden niet opgenomen
in de PCA. Dit betekende dat we geen PCA uitvoerden op het onderdeel ‘effecten van
casemanagement’, vraag 49a tot en met 49d hadden een te hoge non respons en veel vragen
correleerden (te) hoog met elkaar. Verder werden vraag 10, 11, 14 niet opgenomen. Vraag 32
werd, ondanks een scheve frequentieverdeling, opgenomen in de analyse omdat het een
verplichte CQI vraag is (Koopman et al., 2011).
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Voorafgaand aan de PCA bekeken we of de data voldeden aan een aantal statistische
assumpties:
- Het aantal respondenten moet groot genoeg zijn, de vuistregel is tien keer zoveel
respondenten als vragen.
- Een component moet minimaal uit drie vragen bestaan, wil het doorgaan voor een ‘schaal’.
- De vragen moeten voldoende gemeenschappelijk hebben om onderlinge groepen te
kunnen vaststellen, ofwel de items moeten enigszins correleren. Dit bekeken we op twee
manieren1, via de KMO measure of sampling adequacy (KMO waarde moet hoger dan 0,60
zijn) en via Bartlett’s test of sphericity (de toetsing moet significant zijn, p<0,05).
Het aantal componenten per onderdeel in de vragenlijst bepaalden we door te kijken naar de
bijbehorende eigenwaarden. De eigenwaarde van een component geeft aan hoeveel van de
totale variatie in alle vragen verklaard kan worden door de vragen die tot de component
gerekend worden. Als vuistregel worden alle componenten met een eigenwaarde groter dan 1
behouden; dit betekent dat een component meer spreiding in de data verklaard dan de
afzonderlijke vragen individueel.
In tabel 3.4 staat een overzicht van de uitgevoerde PCA per onderdeel in de vragenlijst. Te zien
is dat alle PCA voldoen aan de assumptie, hoewel het aantal observaties dat werd behouden
bij de PCA op het onderdeel ‘beschikbaarheid en bereikbaarheid’ erg laag is. Verder is te zien
dat uit elk onderdeel in de vragenlijst één component naar voren komt met een eigenwaarde
groter dan 1. Ter informatie staat het percentage verklaarde variantie van de componenten
die behouden zijn ook weergegeven. De behouden componenten noemen we in de rest van
het rapport schalen.
Tabel 3.4: Overzicht principale componenten analyses per onderdeel
onderdeel

N

vragen

KMO

p-waarde
Bartlett’s
test

Beschikbaarheid
en bereikbaarheid
Informatie en
ondersteuning

51

12, 15, 16, 17

0,59

<0,001

1

49,6%

alle vragen

0,94

<0,001

1

58,4%

alle vragen

0,93

<0,001

1

48,6%

alle vragen

0,83

<0,001

1

71,3%

alle vragen

Contact en
communicatie
Overleg en
samenwerking

223 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27,
28, 29
827 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39,
40
337 41, 42, 44, 45, 46

aantal
proportie
componenten verklaarde
(eigenwaarde
variantie
>1)
component

aantal vragen
component

Voor elke schaal werd een Cronbach’s alfa berekend. De waarde van alfa geeft aan in hoeverre
items in een test hetzelfde meten. Een schaal wordt betrouwbaar geacht (dat wil zeggen alle
vragen meten hetzelfde onderliggende concept), wanneer de alfa groter is dan 0,7.

1
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Beide methoden toetsen of de correlatiematrix van de items in de PCA gelijk is aan een identiteitsmatrix, maar
er wordt een ander statistische model gehanteerd. Als de items onderling correleren wijkt de correlatiematrix af
van een identiteitsmatrix. Dit resulteert in een KMO van >0,60 of hoger en verwerping van H0 (p<0,05) in het
geval van Bartlett’s test.
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Een alfa van tussen de 0,6 en de 0,7 wordt gezien als matig betrouwbaar en een alfa van
kleiner dan 0,6 geeft aan dat verschillende items niet hetzelfde meten (Sixma et al., 2008). In
tabel 3.5 staat Cronbach’s alfa per schaal weergegeven. Te zien is dat de schaal
‘beschikbaarheid en bereikbaarheid’ met het minste aantal items (vier) een alfa van slechts
0,58 heeft. Deze schaal wordt niet betrouwbaar geacht omdat de vragen hoogstwaarschijnlijk
niet allemaal hetzelfde meten. De overige schalen hebben zeer hoge alfa’s en deze zijn dus
betrouwbaar.
Verder staan in tabel 3.5 per vraag en per component, de factorladingen, de item-totaal
correlatie (ITC) en de waarde van Cronbach’s alfa bij verwijdering van de vraag. Alle drie geven
op itemniveau een indicatie hoe goed een vraag ‘past’ of gerekend mag worden tot een
bepaalde schaal. Factorladingen geven aan of een item goed past ten opzichte van andere
componenten waar een item ook op laadt. Een vraag wordt gerekend tot een component waar
het hoogste op laadt. Daarnaast moet een vraag een minimale factorlading van 0,3 hebben, wil
het gerekend worden tot een component. Te zien is dat alle vragen voldoende tot hoog laden
op de schalen waar ze in de PCA ingedeeld zijn. De ITC geeft aan in hoeverre een item binnen
een schaal correleert met de schaal in zijn geheel. Als vuistregel geldt dat de ITC van een item
groter moet zijn dan 0,40 (Koopman et al., 2011). Te zien is dat de ITC van alle vragen
voldoende hoog zijn om toegerekend te worden tot een schaal. Cronbach’s alfa als een item
uit de schaal verwijderd wordt geeft aan in hoeverre een schaal homogener wordt door
verwijdering van een item. Als de Cronbach’s alfa toeneemt bij verwijdering van een item,
geeft dat reden voor het verwijderen van dat item uit de schaal. Te zien is dat verwijdering van
vraag 12 leidt tot verhoging van de Cronbach’s alfa van de schaal ‘beschikbaarheid en
bereikbaarheid’ naar α=0,62 en verwijdering van vraag 41 leidt tot een (minimale) verhoging
van Cronbach’s alfa van de schaal ‘overleg en samenwerking’ naar α=0,89.
Tabel 3.5: Overzicht principale componenten analyse per onderdeel in de vragenlijst
nr.

vraag

factor
lading

ITC

α na
verwijderen

Beschikbaarheid en bereikbaarheid α=0,58
12

Heeft u een vervanger gekregen toen de casemanager afwezig was?

0,54

0,78

0,62

15

Stelt de casemanager zelf voor om een nieuwe afspraak te maken?
(huisbezoek, telefonisch of e-mailcontact)

0,67

0,56

0,57

16

Is de casemanager goed te bereiken? (telefonisch of per e-mail)

0,77

0,68

0,45

17

Is de bereikbaarheid buiten kantooruren geregeld? (’s avonds, ’s nachts en in
het weekend)

0,81

0,84

0,42

Informatie en ondersteuning α=0,91
18

Weet u wat u van de begeleiding van de casemanager mag verwachten?

0,65

0,66

0,91

19

Helpt de casemanager u bij het vinden van de weg in de (dementie)zorg?

0,85

0,77

0,90

20

Informeert de casemanager u over dementie?

0,83

0,76

0,90

21

Krijgt u informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning voor uzelf?
(bijvoorbeeld praatgroepen, cursussen, oppas, respijtzorg)

0,76

0,74

0,90

22

Krijgt u informatie over de mogelijkheden voor zorg voor mensen met
dementie? (bijvoorbeeld dagbesteding, thuiszorg, woonvormen en activiteiten)

0,79

0,71

0,90

- tabel 3.5 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel 3.5 nr.

vraag

factor
lading

ITC

α na
verwijderen

23

Geeft de casemanager adviezen of tips over hoe u met uw naaste kunt
omgaan?

0,84

0,80

0,90

24

Sluiten de informatie en adviezen van de casemanager aan op uw persoonlijke
situatie?

0,77

0,70

0,90

25

Helpt de casemanager bij het aanvragen van zorg, hulp of woonvoorzieningen? 0,75

0,70

0,90

26

Helpt de casemanager bij het regelen van wettelijke en financiële zaken?
(bijvoorbeeld wilsverklaring, bewind voering, machtigingen)

0,47

0,55

0,91

27

Kunt u uw verhaal kwijt bij de casemanager?

0,78

0,70

0,90

28

Heeft de casemanager aandacht voor hoe het met u gaat?

0,83

0,73

0,90

29

Heeft de casemanager aandacht voor hoe het met uw naaste met dementie
gaat?

0,77

0,63

0,91

Contact en communicatie α=0,89
30

Luistert de casemanager aandachtig naar u?

0,79

0,77

0,87

31

Heeft de casemanager genoeg tijd voor u?

0,70

0,71

0,87

32

Neemt de casemanager u serieus?

0,70

0,68

0,88

33

Komt de casemanager gemaakte afspraken na?

0,62

0,61

0,88

34

Legt de casemanager dingen op een begrijpelijke manier uit?

0,70

0,72

0,88

35

Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de casemanager?

0,79

0,78

0,87

36

Krijgt u de mogelijkheid om mee te beslissen over de zorg voor uw naaste?

0,50

0,50

0,89

37

Heeft de casemanager aandacht voor wat uw naaste nodig heeft?

0,69

0,71

0,87

38

Heeft de casemanager aandacht voor wat u nodig heeft?

0,76

0,78

0,87

39

Kan de casemanager de (ernst van de) situatie goed inschatten?

0,67

0,61

0,88

40

Heeft u een persoonlijke klik met de casemanager?

0,68

0,61

0,88

Overleg en samenwerking α=0,88
41

Overlegt de casemanager met u of u en uw naaste meer of andere zorg of hulp
nodig hebben?

0,72

0,77

0,89

42

Houdt de casemanager u op de hoogte van wat hij of zij doet voor u en uw
naaste?

0,81

0,84

0,86

44

Houdt de casemanager de zorgverleners op de hoogte van de situatie?

0,87

0,84

0,86

45

Zorgt de casemanager ervoor dat de zorgverleners goed samenwerken?

0,91

0,90

0,84

46

Zorgt de casemanager ervoor dat de zorg van verschillende zorgverleners op
elkaar aansluit?

0,90

0,90

0,84
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3.2.4 Discriminerend vermogen
We voerden multilevel analyse (MLA) uit om vast te stellen in hoeverre de CQ-index
Casemanagement Dementie in staat is verschillen in kwaliteit tussen dementienetwerken aan
te tonen. MLA is een regressieanalyse methode waarbij rekening gehouden wordt met de
gelaagdheid van de geobserveerde data. We kozen voor deze analyse methode om twee
redenen. Ten eerste omdat de geobserveerde data binnen het onderzoek niet onafhankelijk is;
we veronderstellen dat de ervaringen van mantelzorgers binnen één netwerk meer op elkaar
lijken (de within-groep spreiding is kleiner) dan de ervaringen van mantelzorgers van
verschillende netwerken (de between-groep spreiding is groter). Mantelzorgers die
casemanagement krijgen vanuit één netwerk hebben immers veelal te maken met dezelfde
casemanagers, samenwerkingsafspraken binnen het netwerk en schriftelijke informatie vanuit
het netwerk. Een tweede reden om te kiezen voor een multilevel analyse is dat we juist
geïnteresseerd zijn in de clustering van de geobserveerde data, én willen weten of we deze
afhankelijkheid kunnen terugzien in onze data uit de vragenlijst. Als de vragenlijst in staat is
verschillen in antwoordpatronen te detecteren tussen groepen mantelzorgers van
verschillende dementienetwerken, kunnen we concluderen dat de vragenlijst ‘discriminerend
vermogen’ heeft.
Omdat de groep deelnemende dementienetwerken aan het onderzoek geen aselecte
steekproef uit de populatie netwerken in Nederland is, kozen we voor een specifieke vorm van
MLA, genaamd ‘multilevel analyse fixed effects’. We kozen voor deze specifieke MLA omdat
het model bij dit type analyse geen beroep doet op een geschat populatiegemiddelde en
alleen informatie uit de steekproef gebruikt in het berekenen van de MLA uitkomsten. MLA
fixed effects is daarom geschikt in gevallen waarbij een steekproef geen random en/of
representatieve steekproef is van de populatie. Doordat we het onderzoek naar het
discriminerend vermogen met een ander soort analyse uit voeren, zijn de uitkomsten niet één
op één te vergelijken met die van andere CQ-indexen. Ook is het belangrijk te realiseren dat de
uitkomsten van de MLA alleen gelden voor de elf dementienetwerken die deelnamen aan het
onderzoek. De onderzoeksresultaten mogen niet gegeneraliseerd worden naar andere
dementienetwerken of de algemene situatie in Nederland (dat komt door het ontbreken van
een populatiegemiddelde).
Het is belangrijk dat de vergelijkingen tussen het dementienetwerk eerlijk plaatsvinden, en
eventuele verschillen toegeschreven kunnen worden aan verschillen in kwaliteit. Uit
onderzoek blijkt dat over het algemeen, ouderen, laag opgeleiden en mensen in goede
gezondheid positiever zijn over de zorg dan jongeren, hoog opgeleiden en mensen in slechte
gezondheid (Koopman et al., 2011). Wanneer dementienetwerken bij voorbaat al verschillen
op dit soort kenmerken, zijn de vergelijkingen die we willen maken op basis van kwaliteit
vertekend. Daarom keken we of het nodig is om de uitkomsten te corrigeren voor deze ‘case
mix’-kenmerken tussen de netwerken: leeftijd, opleiding en ervaren gezondheid 2.

2

Het kan nodig zijn de uitkomsten te corrigeren voor verschillen die meer op kenmerken van de respondenten
berusten dan op daadwerkelijke verschillen in ervaringen met de geboden zorg tussen verschillende analyseeenheden. Een voorbeeld: ouderen zijn over het algemeen positiever over de zorg dan jongeren. Stel:
zorginstelling A heeft meer jongere patiënten dan zorginstelling B. Uit de vergelijking komt vervolgens naar
voren dat patiënten van zorginstelling B positievere ervaringen rapporteren dan patiënten van zorginstelling A.
De vraag is dan of deze verschillen berusten op daadwerkelijke verschillen in geleverde zorg of eerder op de
verschillen in de leeftijdssamenstelling tussen de zorginstellingen. Dit probleem kan verholpen worden door de
uitkomsten te corrigeren voor leeftijd middels zogenaamde case-mix adjustment (Koopman et al., 2011).
Standaard wordt gecorrigeerd voor leeftijd, opleiding en ervaren gezondheid.
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Correctie voor leeftijd en opleiding bleek noodzakelijk op alle schalen, de vraag naar het
waarderingscijfer en een groot deel van de vragen die los zijn opgenomen in de MLA (p<0,05).
Uit post hoc tests bleek dat de ervaren gezondheid niet significant van invloed was op de
gerapporteerde ervaringen van mantelzorgers.
We keken ook naar de invloed van doelgroep specifieke kenmerken, namelijk de duur van het
casemanagement en de relatie van de mantelzorgers met de naaste met dementie 3. We
veronderstelden dat mantelzorgers die al lang casemanagement ontvangen positiever zijn over
het casemanagement dan mantelzorgers die pas recent casemanagement krijgen. Dit omdat
de eerste groep mantelzorgers al een band heeft opgebouwd met de casemanager en de
procedures en situatie rondom de ondersteuningsvorm in zijn geheel al duidelijker en
bekender is. We veronderstelden daarnaast dat partners van mensen met dementie
negatiever zijn over het casemanagement dan andere groepen mantelzorgers. Dit omdat zij
mogelijk meer betrokken zijn bij de zorg voor hun naaste dan andere mantelzorgers. Uit de
resultaten bleek dat de duur van het casemanagement (bovenop de eerder genoemde casemix) inderdaad van invloed is op de ervaringen van mantelzorgers (p<0,05). De relatie met de
naaste met dementie was niet van invloed: partners van dementerenden rapporteerden geen
andere ervaringen dan mantelzorgers met een andere relatie met de naaste met dementie,
naast de leeftijd van de mantelzorger. Bijlage 11 toont per schaal en losse vraag of en welke
case mix kenmerken van invloed zijn.
Om de vergelijkingen tussen de dementienetwerken zo betrouwbaar mogelijk te
interpreteren, presenteren we in de rest van het hoofdstuk de resultaten van de MLA
gecorrigeerd voor leeftijd, opleiding, ervaren gezondheid en duur van het casemanagement.
Tabel 3.6 toont de uitkomsten van de MLA. Te zien is dat de CQ-index op alle schalen, het
waarderingscijfer, en de aanbevelingsvraag discrimineert tussen dementienetwerken. Ook een
groot deel van de losse vragen zijn in staat verschillen tussen dementienetwerken aan te tonen
(zie bijlage 11). In welke mate de verschillen veroorzaakt zijn doordat mantelzorgers
casemanagement kregen vanuit verschillende dementienetwerken, bekeken we door de intra
klasse correlatie (ICC) uit te rekenen. De ICC (x100) geeft aan welk percentage van de
verschillen in ervaringen toe te schrijven is aan verschillen tussen de dementienetwerken. De
ICC op de schalen, het waarderingscijfer en de aanbevelingsvraag varieert van 2,4% tot 5,0%.
Tabel 3.6: Uitkomsten multilevel analyse, met correctie voor leeftijd, opleiding en ervaren gezondheid
en duur van het casemanagement
schaal/vraag

n

F, p-waarde

% ICC

range gemiddelden
netwerken

Informatie en ondersteuning
Contact en communicatie
Overleg en samenwerking
Waarderingscijfer
Aanbevelingsvraag

939
944
580
939
936

5,8; p<.0001
4,2; p<.05
2,9; p<.05
5,4; p<.0001
2,4; p<.05

3,9
2,4
3,4
5,0
2,6

2,88 – 3,29
3,39 – 3,63
3,00 – 3,50
7,03 – 8,11
3,20 – 3,64

3
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Categorieën duur van het casemanagement: minder dan één jaar, 1 tot 2 jaar, 2 tot 3 jaar, 3 tot 4 jaar, 4 tot 5
jaar, langer dan 5 jaar. Categorieën relatie met naaste: partner, ouder, ander familielid, overig.
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3.3

Optimalisatie CQ-index

Na het pilotonderzoek is de CQ-index Casemanagement Dementie nog één keer herzien, op
basis van de resultaten uit het psychometrisch onderzoek, de belangscores uit de
belangenvragenlijst, het onderzoek naar het discriminerend vermogen en input uit de
klankbordgroep. Met behulp van de resultaten uit het pilot-onderzoek formuleerden we
aanbevelingen voor het behouden, verwijderen en/of aanpassen van vragen. Deze
aanbevelingen zijn vervolgens besproken met klankbordgroep. Na dit overleg is besloten welke
vragen behouden, verwijderd en/of aangepast moesten worden en is de definitieve versie van
de CQ-index Casemanagement Dementie vastgesteld. In bijlage 12 en bijlage 13 zijn de
definitieve versies van respectievelijk de CQ-index ervaringenlijst en de CQ-index belangenlijst
opgenomen.
Beschikbaarheid en bereikbaarheid
- De antwoordcategorieën van vraag 11 zijn aangepast in ‘ja’ en ‘nee’, in plaats van ‘nooit’ tot
en met ‘altijd’. De klankbordgroep is van mening dat deze antwoordcategorieën beter
aansluiten bij het denkpatroon van de mantelzorger en dat het de vraag makkelijker maakt.
- Vraag 15 vervalt. Vraag 15 inventariseert in hoeverre de casemanager proactief is. De
klankbordgroep stelde ter discussie of dit wel een taak is van de casemanager, en in
hoeverre mantelzorgers deze actieve benadering waarderen. Dit maakt het lastig om de
vraag op te nemen in een kwaliteitsschaal. De vraag heeft daarnaast een lage belangscore.
- Vraag 17 vervalt. Het kwaliteitsaspect komt volgens de klankbordgroep niet vaak aan de
orde. Het merendeel van de mantelzorgers belt niet buiten werktijden en heeft deze
voorziening ook niet nodig. Uit het pilotonderzoek blijkt ook dat 80% van de respondenten
de antwoordcategorie ‘weet ik niet’ hebben ingevuld bij deze vraag. De vraag heeft
daarnaast een lage belangscore.
- De overige vragen blijven ongewijzigd. Ook de vragen 10, 11 en 14 over de beschikbaarheid
en de bereikbaarheid van de casemanager bleven, ondanks de scheven verdeling van deze
items, behouden. De begeleidingscommissie is van mening dat het hier gaat om essentiële
aspecten van casemanagement bij dementie.
Informatie en ondersteuning
- Vraag 21 vervalt. De vraag heeft een lage belangscore. Het kwaliteitsaspect wordt niet
belangrijk gevonden door mantelzorgers.
- De formulering van vraag 26 is aangepast van: “Helpt de casemanager u bij het regelen van
wettelijke en financiële zaken?” naar “Informeert de casemanager u over het regelen van
wettelijke en financiële zaken?”.
- De overige vragen blijven ongewijzigd.
Contact en communicatie
- Er zijn geen wijzigingen aangebracht aan de vragen binnen dit kwaliteitsthema. Vraag 32
‘Neemt de casemanager u serieus’ was extreem scheef verdeeld, maar toch behouden
gebleven omdat mantelzorgers aangaven dit aspect zeer belangrijk te vinden (zie bijlage 10
voor de top 10 van belangscores).
Overleg en samenwerking
- De formulering van vraag 41 is gewijzigd in “Overlegt de casemanager met u of er meer of
andere zorg nodig is voor u en uw naaste?”. Voorheen “Overlegt de casemanager met u of
u en uw naaste meer of andere zorg of hulp nodig hebben?”. De klankbordgroep is van
mening dat de nieuwe formulering de vraag duidelijker maakt.
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- Vraag 45 en vraag 46 vervallen. Deze vragen inventariseren hetzelfde aspect als vraag 44,
namelijk de coördinerende rol van de casemanager in de overige zorgverlening binnen de
dementiezorg voor de naaste. De klankbordgroep gaf aan deze vragen lastig te
beantwoorden zijn voor mantelzorgers, omdat zij hier vaak niet van op de hoogte worden
gehouden door de casemanager. De afwezigheid van problemen geeft als het ware een
indicatie dat het goed gaat. Om die reden is besloten om het aantal vragen over dit
onderwerp te verminderen en de meest waarneembare vraag te behouden. Dat is volgens
de klankbordgroep vraag 44: “Houdt de casemanager de zorgverleners op de hoogte van de
situatie?”. Deze vraag had daarnaast het laagste percentage respondenten dat de vraag
met de antwoordcategorie ‘weet ik niet’ beantwoordde.
- De antwoordcategorie ‘niet van toepassing’ bij vraag 44 vervalt. Deze antwoordcategorie is
overbodig, aangezien de vraag al door een screenervraag wordt voorafgegaan.
Effecten van casemanagement
- In hoofdstuk 3 hebben we al gezien dat de vragen 49a, 49b, 49c en 49d een non respons
van meer dan 5% hadden. Uit de resultaten van het pilotonderzoek kwam naar voren dat
de subvragen van vraag 49 allemaal erg hoog met elkaar correleren, wat er voor pleit om
een deel van de vragen te schrappen. Toch is de klankbordgroep van mening dat het
primaire doel van dit onderdeel van de vragenlijst het meten van effecten ofwel uitkomsten
van casemanagement is en gaf aan dat een aantal vragen over deze uitkomsten te willen
behouden. Met dat perspectief in gedachten zijn de subvragen 49a, 49b en 49d uitgekozen
om te behouden. Deze vragen inventariseren, volgens de klankbordgroep, essentiële
aspecten over de uitkomsten van casemanagement.
- Vragen 49g, 49h en 49i zijn ook belangrijk volgens de klankbordgroep. Het zijn
onderwerpen die leven onder mantelzorgers, dit blijkt vaak wel uit kwalitatief
onderzoek/gesprekken met mantelzorgers. Voorstel is om vraag 49g (sociale contacten
onderhouden) en 49h (bespreekbaar maken dementie) te behouden. Vraag 49i lijkt veel op
49h en vervalt om die reden toch wel.
- Vraag 49c, 49e, 49f en 49i vervallen.
- De vragen zijn uit matrixvorm gehaald, en de formulering van elke vraag is aangepast om
beter aan te sluiten bij het gedachtepatroon van de mantelzorgers.
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4 Ervaringen met casemanagement bij dementie
In dit hoofdstuk beschrijven we de ervaringen van mantelzorgers over casemanagement bij
dementie. Alle resultaten komen voort uit het vragenlijstonderzoek. Dit hoofdstuk geeft
zodoende een goed beeld van de toepassingsmogelijkheden van, en inzichten die voortkomen
uit, een meting met de CQ-index Casemanagement Dementie. De resultaten zijn gebaseerd op
de elf dementienetwerken die deelnamen aan het pilotonderzoek en kunnen niet
gegeneraliseerd worden naar de gehele populatie dementienetwerken in Nederland 4. Als we
spreken over casemanagement dementie dan beperken we ons uitsluitend tot het zorgaanbod
van de elf deelnemende netwerken.

4.1

Kenmerken mantelzorgers en naasten met dementie

Bijna 70% van de mantelzorgers die de vragenlijst invulde is vrouw (figuur 4.1). Een groot deel
van de mantelzorgers, ongeveer de helft, is 65 jaar of ouder. Een kwart van de mantelzorgers is
tussen de 55 en 64 jaar oud en ook ongeveer een kwart is jonger dan 55 jaar, hoewel het
percentage mantelzorgers dat jonger is dan 45 jaar slechts zo’n 3% is. De meeste
respondenten hebben middelbaar onderwijs genoten, ervaren hun gezondheid als goed en zijn
van Nederlandse afkomst (94,5%).
Ongeveer de helft van de mantelzorgers (48,4%) zorgt voor een partner, maar ook een groot
deel van de mantelzorgers zorgt voor één van de ouders (41,4%) (tabel 4.1). Veertig procent
staat dag en nacht klaar voor hun naaste met dementie. Begeleiden, bijvoorbeeld bij het
regelen van hulp en administratie (84,3%), en een oogje in het zeil houden (77,8%) zijn de
meest gehoorde taken waarmee de mantelzorgers hun naaste met dementie helpen. Maar
ook gezelschap houden (68,4%), emotionele steun geven (68,1%) en het helpen bij het
huishouden (61,3%) zijn veelgenoemde taken van de mantelzorgers. Het merendeel van de
mantelzorgers (86,4%) ontving ten tijde van het invullen van de vragenlijst casemanagement.
Bij een minderheid was het casemanagement al beëindigd, veelal vanwege opname in een
verpleeg-o f verzorgingshuis (9%) of overlijden van de naaste met dementie (1,6%). De duur
van het casemanagement varieerde sterk. Een derde van de mantelzorgers ontving al minimaal
twee jaar casemanagement.
In tabel 4.2 staan enkele kenmerken van de naasten met dementie. Bijna 60% van de naasten
met dementie is vrouw. De meeste naasten zijn tussen de 75 tot 84 jaar oud (51,1%). In veel
gevallen is de diagnose dementie bij de naaste al vastgesteld (93,1%). Ongeveer 70% van de
naasten heeft al twee jaar of langer verschijnselen van dementie. De helft (51,1%) van de
naasten woont in huis bij de mantelzorger.

4

De elf deelnemende dementienetwerken vormen geen random steekproef omdat we voor het pilotonderzoek
alleen de grotere netwerken actief benaderd hebben. Ze zijn daarom per definitie niet representatief voor de
populatie netwerken in Nederland. Daarnaast mochten netwerken zelf aangeven of zij deelnamen aan het
onderzoek. Dit laatste kan uiteraard ook voor respons bias gezorgd hebben.
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Figuur 4.1 Demografische kenmerken mantelzorgers (N=979)
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Tabel 4.1: Zorgspecifieke kenmerken mantelzorgers
n

%

Wat is uw relatie met uw naaste met dementie? (n=979)
zorgt voor partner
zorgt voor ouder
zorgt voor ander familielid
zorgt voor vriend(in), kennis, collega, buurvrouw-of man
anders

474
402
71
12
20

48,4
41,1
7,3
1,2
2,1

Hoe vaak zorgt of zorgde u voor uw naaste? (n=948)
dag en nacht
dagelijks
3 tot 6 keer per week
1 tot 2 keer per week
minder dan 1 keer per week
minder dan 1 keer per maand
heel wisselend

384
179
144
145
17
9
70

40,5
18,9
15,2
15,3
1,8
0,9
7,4

Waarmee helpt u uw naaste?
begeleiding (bijvoorbeeld regelen van hulp en administratie) (n=975)
een oogje in het zeil houden (toezicht) (n=974)
gezelschap houden (n=973)
emotionele steun (luisterend oor) (n=974)
huishoudelijke hulp (bijvoorbeeld schoonmaken) (n=972)
persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld douchen en aankleden) (n=964)

822
758
665
663
599
264

84,3
77,8
68,4
68,1
61,3
27,4

Ontvangt u momenteel casemanagement? (n=950)
ja
niet meer, naaste opgenomen verpleeg- of verzorgingshuis
niet meer, naaste overleden
niet meer, overig

821
85
15
29

86,4
9,0
1,6
3,1

Hoe lang krijgt u/kreeg u casemanagement? (n=967)
minder dan een half jaar
een half jaar tot 1 jaar
1 tot 2 jaar
2 tot 3 jaar
3 tot 4 jaar
4 tot 5 jaar
meer dan 5 jaar

105
229
316
189
68
32
28

10,9
23,7
32,7
19,5
7,0
3,3
2,9
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Tabel 4.2: Kenmerken naasten met dementie
n

%

Geslacht (n=964)
vrouw
man

568
396

58,9
41,1

Leeftijd (n=973)
18-44 jaar
45-54 jaar
55-64 jaar
65-74 jaar
75- 84 jaar
85 jaar of ouder

0
3
46
144
497
283

0
0,3
4,7
14,8
51,1
29,1

Dementie officieel vastgesteld (n=944)
nee, nog geen diagnose
ja, diagnose vastgesteld

65
879

6,9
93,1

Sinds wanneer verschijnselen van dementie (n=947)
minder dan een half jaar
een half jaar tot 1 jaar
1 tot 2 jaar
2 tot 3 jaar
3 tot 4 jaar
4 tot 5 jaar
meer dan 5 jaar

10
75
199
247
141
103
172

1,1
7,9
21
26,1
14,9
10,9
18,1

In huis wonend bij mantelzorger (n=975)
ja
nee

498
477

51,1
48,9

4.2

Wat vinden mantelzorgers belangrijk bij casemanagement?

In de belangenvragenlijst van de CQ-index vroegen we mantelzorgers in hoeverre ze
verschillende kwaliteitsaspecten van casemanagement belangrijk, dan wel minder belangrijk
vinden. Figuur 4.2 toont de top 3 belangrijkste en minst belangrijke kwaliteitsaspecten van
casemanagement bij dementie, volgens mantelzorgers.
Dat de casemanager aandacht schenkt aan wat hun naaste met dementie nodig heeft, vinden
mantelzorgers het allerbelangrijkst. De mogelijkheid krijgen zelf te beslissen over de zorg van
hun naaste en een goed inschattingsvermogen wat betreft de ernst van de situatie worden ook
erg belangrijk gevonden. Mantelzorgers vinden het minder belangrijk dat de casemanager hen
helpt bij het vragen om hulp aan de omgeving, het bespreekbaar maken van dementie en het
onderhouden van vriendschappen en sociale contacten. Dit betekent overigens niet dat
mantelzorgers hier geen belang aan hechten: aan de hoogte van de verbeterscores is te zien
dat mantelzorgers dit aspect ‘eigenlijk wel belangrijk’ vinden (zie bijlage 14).
Wat opvalt, is dat de drie minst belangrijke aspecten van casemanagement, volgens
mantelzorgers, alle drie betrekking hebben op ondersteuning van de mantelzorger zelf vanuit
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de omgeving (familie, vrienden en buren). Het meest belangrijke kwaliteitsaspect volgens
mantelzorgers heeft betrekking op zorg en ondersteuning van de naaste met dementie. Het
lijkt erop dat de zorg voor de naaste met dementie bij veel mantelzorgers een hogere prioriteit
heeft dan de ondersteuning van henzelf bij de zorg voor de naaste. In bijlage 10 staat de top 10
belangrijkste en minst belangrijke kwaliteitsaspecten van casemanagement, volgens
mantelzorgers.
Figuur 4.2: Top 3 van meest en minst belangrijke aspecten van casemanagement dementie volgens
mantelzorgers
Top 3 meest belangrijke aspecten
1. Aandacht van casemanager voor wat naaste met
dementie nodig heeft
2. Mogelijkheid zelf beslissingen te nemen over zorg
naaste met dementie
3. Goed inschattingsvermogen casemanager voor
ernst van de situatie

Top 3 minst belangrijke aspecten
1. Hulp van casemanager bij het vragen en krijgen van
hulp uit de omgeving (familie, vrienden, buren)
2. Hulp van casemanager bij het bespreekbaar maken
van dementie in omgeving (familie, vrienden, buren)
3. Hulp van casemanager bij het onderhouden van
vriendschappen en sociale contacten

4.3

Wat zijn de ervaringen van mantelzorgers met casemanagement en hoe
beoordelen zij de zorg?

Gemiddeld beoordelen mantelzorgers de begeleiding die zij ontvingen vanuit
casemanagement met een 8,2 op een schaal van 0 tot en met 10. Figuur 4.3 toont de
antwoordverdeling op het waarderingscijfer. Drie procent van de mantelzorgers beoordeelde
de begeleiding vanuit het casemanagement met een vijf of lager. Verreweg de meeste
mantelzorgers waren een stuk positiever over de begeleiding, 38% gaf het casemanagement
een 8, 24% een 9 en 17% van de mantelzorgers zelfs een 10. Bijna alle mantelzorgers (95,7%)
zou het casemanagement dan ook beslist of waarschijnlijk aanbevelen aan andere
mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie; 4,3% zou dit beslist niet of
waarschijnlijk niet doen.
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Figuur 4.3: Antwoordverdeling mantelzorgers op het waarderingscijfer
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Figuur 4.4 toont de gemiddelde scores die mantelzorgers toekenden aan de informatie en
ondersteuning, contact en communicatie en overleg en samenwerking vanuit het
casemanagement. Te zien is dat men over alle kwaliteitsthema’s eigenlijk erg positief is. Over
het contact en de communicatie met de casemanagers zijn mantelzorgers nog net iets
positiever, dan over de informatie en ondersteuning en het overleg en de samenwerking
vanuit casemanagement.
Figuur 4.4: Gemiddelde scores op de kwaliteitsthema’s informatie en ondersteuning, contact en
communicatie, en overleg en samenwerking
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4.3.1 Beschikbaarheid en bereikbaarheid
Ruim een kwart van de mantelzorgers heeft zelf initiatief genomen om casemanagement in te
schakelen (26,8%). Maar, in veel gevallen speelde (ook) de huisarts een rol in de
doorverwijzing (43,4%). In andere gevallen, zo bleek uit de open vraag, ging het vooral om een
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zoon of dochter, geheugenpoli in het ziekenhuis, geriater of neuroloog. Bijna alle
mantelzorgers kregen zo snel als zij zelf wilden begeleiding van een casemanager bij de zorg
voor hun naaste (93,7%).
Ongeveer 40% van de mantelzorgers heeft elke twee of drie maanden contact met de
casemanager (figuur 4.5). Het gaat hier om afspraken, telefonisch of e-mailcontact. De meeste
mantelzorgers zijn tevreden over de contactfrequentie (95,6%), 4,2% wil graag meer contact
met de casemanager en 0,2% wil de casemanager juist minder vaak zien of spreken.
Driekwart van de mantelzorgers vindt dat de casemanager altijd goed te bereiken is per
telefoon of e-mail (74,4%), bijna een kwart geeft aan dat dit meestal het geval is (23,5%). Over
de bereikbaarheid van het casemanagement buiten kantooruren zijn de mantelzorgers minder
te spreken. Zo geeft 21,1% aan dat de bereikbaarheid ’s avonds, ’s nachts en in het weekend
nooit geregeld is (ten opzichte van 4% soms geregeld, 13,7% meestal geregeld en 61,1% altijd
geregeld).
Figuur 4.5: Contactfrequentie met casemanager uitgedrukt in percentages

4.3.2 Informatie en ondersteuning
Een derde van de mantelzorgers is geïnformeerd over het takenpakket van de casemanager en
weet wat ze van de begeleiding van de casemanager kunnen en mogen verwachten (33,7%).
De helft van de mantelzorgers zegt dat dit grotendeels duidelijk is (54,3%). Tien procent van de
mantelzorgers vindt het slechts een beetje duidelijk en twee procent geeft aan helemaal niet
te weten wat zij van de casemanager mogen verwachten.
Figuur 4.6 toont in hoeverre mantelzorgers geïnformeerd worden over ondersteuningsmogelijkheden voor henzelf en hun naaste. Een grote meerderheid van de mantelzorgers krijgt
informatie over ondersteuningsmogelijkheden en extra zorg voor hun naaste met dementie
(70,1%). Opvallend is dat de casemanager beduidend minder informatie geeft over
ondersteuningsmogelijkheden voor de mantelzorgers zelf.
Over het algemeen geven de mantelzorgers aan dat de casemanager hen helpt bij het vinden
van de weg in de (dementie)zorg (56,9%), of dit grotendeels doet (32,6%). Dit ten opzichte van
tien procent van de mantelzorgers die zegt dat de casemanager hen hierbij helemaal niet helpt
(1,3%) of slechts een beetje (9%). Bijna alle mantelzorgers hebben het gevoel altijd (71,6%) of
meestal (23,2%), terecht te kunnen bij de casemanager voor een luisterend oor en om hun
verhaal kwijt te kunnen (4,3% soms, 0,8% nooit).
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Figuur 4.6: Ervaringen met informatievoorziening over ondersteuningsmogelijkheden
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4.3.3 Contact en communicatie
Als het gaat om het contact en de communicatie met de casemanager vinden mantelzorgers
het erg belangrijk dat zij zeggenschap hebben in belangrijke beslissingen in de zorg voor hun
naaste. Zo’n 80% van de mantelzorgers geeft aan hier altijd de mogelijkheid toe te krijgen
vanuit het casemanagement. Zo’n 17% (16,9%) van de mantelzorgers zegt dat zij meestal
kunnen beslissen in de zorg voor hun naaste. In 2% van de gevallen lijkt men minder positieve
ervaringen te hebben op dit vlak, 0,6% geeft aan dat zij geen mogelijkheid krijgen te beslissen
in de zorg voor hun naaste, 1,7% slechts soms.
Figuur 4.7 toont de ervaringen van mantelzorgers op vier kwaliteitsaspecten rondom
bejegening. In de meeste gevallen luistert de casemanager aandachtig, voelen de
mantelzorgers zich serieus genomen, neemt de casemanager genoeg tijd en komt de
casemanager afspraken na. Zo’n 60% van de mantelzorgers voelt dan ook een persoonlijke klik
met de casemanager (60,4%) en 30% voelt dit grotendeels (30,7%).
Figuur 4.7: Ervaringen met het contact met de casemanager
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4.3.4 Overleg en samenwerking
Over het algemeen wordt meer dan de helft van de mantelzorgers (54,9%) ‘helemaal’ op de
hoogte gehouden van wat de casemanager doet voor hen en hun naaste. Bijna een derde geeft
aan dat de casemanager hen en hun naaste ‘grotendeels’ op de hoogte houdt (ten opzichte
van 8,6% ‘een beetje’ en 4,9% van de mantelzorgers die ‘helemaal niet’ op de hoogte worden
gehouden door de casemanager).
De casemanager is vaak niet de enige zorgverleners die betrokken is bij dementiezorg. Zo’n
90% van de mantelzorgers geeft aan dat andere zorgverleners een rol spelen in de zorg voor
hun naaste. Veelgenoemde zorgverleners zijn: de huisarts (71,7%), thuiszorgmedewerkers
(50,3%), medewerkers van de dagbesteding (48,7%) en de klinisch geriater (21,9%). Figuur 4.8
geeft weer in hoeverre mantelzorgers vinden dat de casemanager de andere zorgverleners die
betrokken zijn bij de zorg voor hun naaste op de hoogte houdt van hun persoonlijke situatie.
Ruim 60 procent van de mantelzorgers vindt dat de casemanager de andere zorgverleners
goed op de hoogte houdt. Zeven procent van de mantelzorgers vindt dat de casemanager hen
niet op de hoogte houdt.
Figuur 4.8: Ervaringen met het op de hoogte houden van de andere zorgverleners

63,1

Houdt de casemanager de
zorgverleners op de hoogte van de
situatie?

30,2
6,8

0
Ja, helemaal

Grotendeels

20

40

60

80

100

Nee, helemaal niet / een beetje

4.3.5 Effecten van casemanagement
In het onderdeel ‘effecten van casemanagement’ werd gevraagd in hoeverre het
casemanagement mantelzorgers helpt bij diverse aspecten uit het dagelijks leven. Figuur 4.9
toont in hoeverre mantelzorgers zich geholpen voelen door de casemanager bij het volhouden
van de zorg en het uitstellen van de opname van hun naaste in een verpleeg- of
verzorgingshuis. Respectievelijk zo’n 37% en 47% voelt zich hierbij helemaal geholpen door de
casemanager. Een flink deel van de mantelzorger geeft echter aan dat het casemanagement
hen helemaal niet of maar een beetje helpt hierbij.
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Figuur 4.9: Effecten van casemanagement op volhoudtijd en uitstel van opname
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Bij de overige vragen uit dit onderdeel, namelijk of de mantelzorger hulp nodig heeft bij
aspecten in het dagelijks leven, valt op dat een aanzienlijk deel van de mantelzorgers aangeeft
geen hulp nodig te hebben in het dagelijks leven (figuur 4.10). Deze mantelzorgers
beantwoordden de vragen met: ‘niet van toepassing, geen hulp bij nodig’. Met name bij
aspecten die betrekking hadden op het stimuleren van zelfredzaamheid gaven mantelzorgers
aan geen hulp nodig te hebben. Het gaat dan om hulp krijgen van de casemanager bij het
combineren van de zorg met andere verantwoordelijkheden, het behouden van vrije tijd, het
onderhouden van vriendschappen, het bespreekbaar maken van dementie en het vragen van
hulp aan de omgeving.
Figuur 4.10: ·Percentage mantelzorgers dat geen hulp wenst bij aspecten in het dagelijks leven
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Als we kijken naar de ervaringen van de mantelzorgers die deze vragen wel toepasselijk
vonden, dan blijkt dat casemanagement voor een merendeel van de mantelzorgers helemaal
of grotendeels helpt bij het omgaan met dementie (75%) en de omgang met het geheugen en
of gedragsproblemen van de naaste (72%) (tabel 4.3). Mantelzorgers zijn minder te spreken
over de hulp vanuit het casemanagement bij andere aspecten uit het dagelijks leven. Bijna een
derde van de mantelzorgers vindt bijvoorbeeld dat het casemanagement hen helemaal niet
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helpt bij het hulp vragen aan de omgeving en ruim een kwart geeft aan dat het
casemanagement hen niet helpt bij het onderhouden van sociale contacten.
Tabel 4.3: Ervaringen rondom de hulp van de casemanager bij aspecten in het dagelijks leven

omgaan met dementie
omgang met naaste
combineren zorg met andere verantwoordelijkheden
behouden vrije tijd
onderhouden sociale contacten
bespreekbaar maken in omgeving
hulp vragen aan omgeving

4.4

helemaal
niet

een beetje

grotendeels

helemaal
wel

4,8%
5,7%
18,0%
15,4%
27,8%
24,2%
30,7%

20,2%
22,3%
22,3%
21,7%
20,0%
19,2%
20,8%

34,3%
36,5%
31,1%
310,%
26,6%
24,6%
23,2%

40,7%
35,6%
28,6%
31,9%
26,6%
320,%
25,4%

Welke mantelzorgers zijn tevreden/minder tevreden met het casemanagement
bij dementie?

In deze paragraaf proberen we de resultaten uit de CQ-index te interpreteren door te kijken
naar verschillende groepen mantelzorgers. Welke mantelzorgers zijn (relatief) positief of
negatief over het casemanagement en wat maakt hen negatief of positief? We keken hiervoor
steeds of er verschillen in ervaringen zijn tussen mantelzorgers op de kwaliteitsthema’s
informatie en ondersteuning, contact en communicatie en overleg en samenwerking en het
waarderingscijfer voor de zorg in het algemeen. Daarbij letten we op relaties met persoonlijke
kenmerken (leeftijd, opleiding, ervaren gezondheid, psychische gezondheid) en kenmerken in
de zorgsituatie van de mantelzorgers (relatie met de naaste met dementie, de duur van het
casemanagement, contactfrequentie casemanager, zorgbelasting mantelzorger). We vonden
dat de ervaringen samenhangen met leeftijd, opleidingsniveau, relatie met de persoon met
dementie, duur van het casemanagement, contactfrequentie met de casemanager en de
zorgfrequentie van de mantelzorger. In sommige gevallen waren de absolute verschillen klein.
4.4.1 Leeftijd
Om ons te beperken tot de hoofdlijnen deelden we de mantelzorgers in drie leeftijdsgroepen
in: een groep mantelzorgers jonger dan 55 jaar, een groep mantelzorgers van 55 tot 75 jaar
oud en een groep mantelzorgers van 75 jaar en ouder. We vergeleken vervolgens de
ervaringen van deze drie groepen mantelzorgers. De mantelzorgers van 75+ rapporteerden
positievere ervaringen over de informatie en ondersteuning die zij kregen van de casemanager
dan de groep mantelzorgers jonger dan 55 jaar (figuur 4.11), maar deze verschillen zijn klein.
De groep mantelzorgers van 75+ gaven ook een significant hoger rapportcijfer aan het
casemanagement in het geheel dan de groep mantelzorgers onder 55 jaar (figuur 4.12). Deze
resultaten komen overeen met de resultaten van eerdere analyses over het discriminerend
vermogen van de CQ-index: de leeftijd van mantelzorgers heeft invloed op hun ervaringen
over casemanagement.
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Figuur 4.11: De ervaringen van mantelzorgers met casemanagement uitgesplitst naar leeftijd
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Informatie en ondersteuning: 75 jaar en ouder versus jonger dan 55 jaar: verschilscore=0,11, t=2,37, p=0,047

Figuur 4.12: Het waarderingscijfer van mantelzorgers voor casemanagement uitgesplitst naar leeftijd
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* 75 jaar en ouder versus jonger dan 55 jaar: verschilscore=0,32, t=2,82, p=0,013

4.4.2 Opleidingsniveau
Mantelzorgers die hoog opgeleid zijn over het algemeen minder positief over het
casemanagement dan mantelzorgers die middelbaar of laag opgeleid zijn (figuur 4.13). Ze
rapporteren negatievere ervaringen over de informatie en ondersteuning, het contact en de
communicatie en het overleg en de samenwerking met de casemanager, dan mantelzorgers
die een lagere opleiding genoten hebben. De mantelzorgers met een hoog opleidingsniveau
kennen ook een significant lager waarderingscijfer toe aan het casemanagement dan de
andere mantelzorgers (figuur 4.14). De invloed van het opleidingsniveau van mantelzorgers op
hun ervaringen over casemanagement zagen we eerder in dit rapport bij de resultaten over
het discriminerend vermogen van de CQ-index, waar opleidingsniveau een significante
casemixvariabele bleek.
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Figuur 4.13: Ervaringen van mantelzorgers met informatie en ondersteuning, contact en communicatie
en overleg en samenwerking naar opleidingsniveau
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Informatie en ondersteuning: Laag opgeleid versus hoog opgeleid: verschilscore=0,22, t=4,64, p<0,001/Middelbaar
opgeleid versus hoog opgeleid: verschilscore=0,12, t=3,03, p=0,007
Contact en communicatie: Laag opgeleid versus hoog opgeleid: verschilscore=0,12, t=3,59, p=0,001/Middelbaar
opgeleid versus hoog opgeleid: verschilscore=0,09, t=3,18, p=0,004
Overleg en samenwerking: Middelbaar opgeleid versus hoog opgeleid: verschilscore=0,21, t=3,47, p=0,002

Figuur 4.14: · Het waarderingscijfer van mantelzorgers voor casemanagement uitgesplitst naar
opleidingsniveau
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Laag opgeleid versus hoog opgeleid: verschilscore=0,54, t=4,67, p<0,001/Middelbaar opgeleid versus hoog opgeleid:
verschilscore=0,32, t=3,21, p=0,004

4.4.3 Relatie met naaste met dementie
We vergeleken de ervaringen van de mantelzorgers aan de hand van hun relatie met de
persoon met dementie. Hiervoor categoriseerden we de mantelzorgers wederom in drie
groepen: partners, kinderen of overige relaties met de dementerende (zoals andere
familieleden, vrienden, buren of kennissen). Partners, die vaak dag en nacht de zorg hebben
over de naaste met dementie, bleken positiever over de informatie en ondersteuning die ze
krijgen van de casemanager dan de zoon/dochter en dan de overige mantelzorgers (figuur
4.15). Ze rapporteerden ook een hoger waarderingscijfer dan de andere twee groepen
mantelzorgers (figuur 4.16). We vonden geen verschillen wat betreft het contact en het
overleg met de casemanager. Het effect van relatie op de ervaringen van mantelzorgers kan
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hoogstwaarschijnlijk verklaard worden door de leeftijd van de mantelzorgers. Eerder vonden
we al dat oudere mantelzorgers iets positiever zijn over de informatie en ondersteuning vanuit
casemanagement. Partners zijn gemiddeld, logischerwijs, ouder dan kinderen van mensen met
dementie.
Figuur 4.15:

Ervaringen van mantelzorgers met informatie en ondersteuning, contact en communicatie
en overleg en samenwerking naar relatie met de dementerende
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Informatie en ondersteuning: partner versus kind: verschilscore=0,09, t=2,7, p=0,019/partner versus overig:
verschilscore=0,18, t=2,82, p=0,014

Figuur 4.16: · Het waarderingscijfer van mantelzorgers voor casemanagement uitgesplitst naar relatie
met de persoon met dementie
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Partner versus kind: verschilscore=0,33, t=3,83, p<0,001/partner versus overig: verschilscore=0,41, t=2,72, p=0,018

4.4.4 Zorgfrequentie mantelzorger
We keken ook of de zorgfrequentie van mantelzorgers van invloed is op de ervaringen over
casemanagement. Hiervoor vergeleken we de ervaringen van mantelzorgers die aangaven
dagelijks, wekelijks of minder dan één keer per week te zorgen voor hun naaste met dementie.
We vonden verschillen wat betreft de ervaringen over de informatievoorziening en
ondersteuning, contact en communicatie (figuur 4.17). Over het algemeen lijken
mantelzorgers die dagelijks zorgen positiever over deze onderwerpen dan mantelzorgers die
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wekelijks zorgen. Ditzelfde patroon zien we terug in het algemeen oordeel van de
mantelzorgers over casemanagement (figuur 4.18).
Figuur 4.17: Ervaringen van mantelzorgers met informatie en ondersteuning, contact en communicatie
en overleg en samenwerking naar zorgbelasting
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Informatie en ondersteuning: dagelijks versus wekelijks: verschilscore=0,15, t=4,04, p<0,001./dagelijks versus
minder dan 1x per week: verschilscore=0,32, t=3,02, p=0,007.
Contact en communicatie: dagelijks versus wekelijks: verschilscore=0,08, t=2,85, p=0,012.

Figuur 4.18: Waarderingscijfer van mantelzorgers over casemanagement uitgesplitst naar
zorgbelasting
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Dagelijks versus wekelijks: verschilscore=0,32, t=3,37, p=0,002.

4.4.5 Duur casemanagement
Om te kijken of de duur van het casemanagement invloed heeft op de ervaringen die
mantelzorgers hebben over het casemanagement deelden we mantelzorgers in naar het aantal
jaar dat zij casemanagement ontvingen: minder dan 1 jaar, 1 tot 3 jaar of langer dan 3 jaar.
Vervolgens keken we of de ervaringen binnen de drie groepen mantelzorgers verschilden.
Hieruit beek dat mantelzorgers positiever zijn over de verschillende kwaliteitsthema’s van het
casemanagement naarmate zij deze vorm van ondersteuning langer ontvangen (figuur 4.19).
Dit patroon zien we ook terug in het waarderingscijfer dat mantelzorgers toekennen aan het
casemanagement (figuur 4.20).
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Figuur 4.19: Ervaringen van mantelzorgers met informatie en ondersteuning, contact en communicatie
en overleg en samenwerking naar de duur van het casemanagement
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Informatie en ondersteuning: >3 jaar versus 1 tot 3 jaar: verschilscore=0,13, t=2,54, p=0,03/>3 jaar versus <1 jaar:
verschilscore=0,32, t=5,72, p<0,001/1 tot 3 jaar versus <1 jaar: verschilscore=0,18, t=4,86, p<0,001.
Contact en communicatie: >3 jaar versus 1 tot 3 jaar: verschilscore=0,09, t=2,5, p=0,03/>3 jaar versus <1 jaar:
verschilscore=0,19, t=4,99, p<0,001/1 tot 3 jaar versus <1 jaar: verschilscore=0,1, t=3,84, p<0,001.
Overleg en samenwerking: >3 jaar versus <1 jaar: verschilscore=0,25, t=3,11, p<0,006/1 tot 3 jaar versus <1 jaar:
verschilscore=0,18, t=3,20, p<0,004.

Figuur 4.20: · Waarderingscijfer van mantelzorgers over casemanagement uitgesplitst naar de duur van
het casemanagement
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>3 jaar versus 1 tot 3 jaar: verschilscore=0,34, t=2,66, p=0,02/>3 jaar versus <1 jaar: verschilscore=0,60, t=4,51,
p<0,001/1 tot 3 jaar versus <1 jaar: verschilscore=0,26, t=2,92, p=0,01.

4.4.6 Contactfrequentie met casemanager
We keken ook of de contactfrequentie met de casemanager van invloed is op de ervaringen
die mantelzorgers hebben met casemanagement. Om deze vergelijking te maken deelden we
de mantelzorgers in vier groepen in: mantelzorgers die wekelijks, maandelijks, elke twee of
drie maanden of elke vier maanden of met langere tussenpozen contact hebben met hun
casemanager. Uit de vergelijkingen bleek dat mantelzorgers die vaker contact hebben met de
casemanager positiever zijn over de informatie en ondersteuning, contact en communicatie en
het overleg en de samenwerking met de casemanager (figuur 4.22). Ook het waarderingscijfer
voor casemanagement wordt flink hoger naarmate men meer contact heeft met de
casemanager.
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Figuur 4.21: Waarderingscijfer van mantelzorgers over casemanagement uitgesplitst naar de
frequentie van het casemanagement
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Wekelijks versus maandelijks: verschilscore=0,57, t=2,65, p=0,041/wekelijks versus elke 2 tot 3 maanden:
verschilscore=0,79, t=3,81, p=0,001/wekelijks versus elke 4 maanden of langer: verschilscore=1,25, t=5,47,
p<0,001/maandelijks versus elke 4 maanden of minder frequent: verschilscore=0,69, t=4,92, p<0,001/elke 2 tot 3
maanden versus elke 4 maanden of langer: verschilscore=0,46, t=3,58, p=0,002.

Figuur 4.22: Ervaringen van mantelzorgers met informatie en ondersteuning, contact en communicatie
en overleg en samenwerking naar contactfrequentie met de casemanager
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Informatie en ondersteuning: wekelijks versus elke 4 maanden of langer: verschilscore=0,40, t=4,20,
p<0,001/maandelijks versus elke 2 tot 3 maanden: verschilscore=0,11, t=2,72, p=0,034/maandelijks versus elke 4
maanden of langer: verschilscore=0,31, t=5,27, p<0,001/elke 2 tot 3 maanden versus elke 4 maanden of langer:
verschilscore=0,19, t=3,58, p=0,002.
Contact en communicatie: Wekelijks versus elke 4 maanden of langer: verschilscore=0,23, t=3,53,
p=0,003/maandelijks versus elke 4 maanden of langer: verschilscore=0,14, t=3,66, p=0,002/elke 2 tot 3 maanden
versus elke 4 maanden of langer: verschilscore=0,10, t=3,66, p=0,026.
Overleg en samenwerking: Wekelijks versus elke 2 tot 3 maanden: verschilscore=0,29, t=2,64, p=0,043/wekelijks
versus elke 4 maanden of langer: verschilscore=0,52, t=4,0, p<0,001/maandelijks versus elke 4 maanden of langer:
verschilscore=0,31, t=3,32, p=0,005/elke 2 tot 3 maanden versus elke 4 maanden of langer: verschilscore=0,23,
t=2,60, p=0,047.
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4.4.7 Concluderend
De ervaringen van mantelzorgers met casemanagement worden beïnvloed door hun leeftijd,
opleidingsniveau, hun relatie met de persoon met dementie en hoe vaak zij zorgen voor hun
naaste. De verschillen tussen groepen mantelzorgers zijn niet heel groot, maar mantelzorgers
lijken iets meer profijt te ondervinden van casemanagement, wanneer ze ouder zijn (75+),
lager opgeleid zijn, partners van mensen met dementie zijn en dagelijks zorgen voor hun
naaste met dementie. Deze kenmerken lijken soms deels te overlappen en met elkaar samen
te hangen, aangezien partners van mensen met dementie vaak ook ouder zijn en intensief
zorgen. We vonden daarnaast dat duur van het casemanagement (hoe lang men al
casemanagement ontvangt) en de frequentie van het contact met de casemanager een rol
spelen in de door mantelzorgers gerapporteerde ervaringen met casemanagement.
Mantelzorgers lijken iets positiever over casemanagement naarmate zij deze ondersteuning
langer ontvangen of vaker contact hebben met de casemanager. Mogelijk speelt hierbij de
ernst van de dementie een rol. Dementie heeft een progressief ziektebeeld. Naarmate men
langer casemanagement ontvangt is te verwachten dat de dementie bij de naaste in ernst
toeneemt. Het aantal contactmomenten met de casemanager zal dan hoogstwaarschijnlijk ook
toenemen. Mantelzorgers voelen zich in deze periode mogelijk meer geholpen door de
casemanager en zien het nut en de noodzaak van het casemanagement mogelijk meer in.
Daarnaast kan het ontstaan van een vertrouwensband, gewenning en een persoonlijke klik
tussen casemanager en mantelzorger, zaken die vaak met de tijd ontstaan, ook een verklaring
geven voor de positievere ervaringen van deze groep mantelzorgers die al langer
casemanagement ontvangt en/of veel contactmomenten met de casemanager heeft.

4.5

Verschilt de ervaren kwaliteit van het casemanagement tussen
dementienetwerken?

Met behulp van multilevel analyse keken we of er verschillen zijn in de kwaliteit van
casemanagement tussen dementienetwerken, zoals ervaren door mantelzorgers. Om de
prestaties van de dementienetwerken gemakkelijk met elkaar te vergelijken kenden we
sterren toe aan elk dementienetwerk. De spreiding over de sterren geeft aan in welke mate
een schaal kan discrimineren. De sterrenindeling is een relatieve indeling en geeft aan in
hoeverre een dementienetwerk slechter dan (één ster), beter dan (drie sterren) of ongeveer
hetzelfde als (twee sterren) het gemiddelde van alle elf dementienetwerken presteert. In tabel
4.4 staat de sterrenindeling weergegeven voor alle schalen, het waarderingscijfer en de
aanbevelingsvraag.
Tabel 4.4: Sterrenindeling met correctie voor leeftijd, opleiding en ervaren gezondheid en duur van het
casemanagement
schaal/vraag

Informatie en ondersteuning
Contact en communicatie
Overleg en samenwerking
Waarderingscijfer
Aanbevelingsvraag
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sterrenindeling

range

beneden gemiddeld gemiddeld boven gemiddeld
1 ster (*)
2 sterren (**) 3 sterren (***)

[laag-hoog]

1
1
1
1
1

9
10
10
10
10

1
0
0
0
0

2,88 – 3,29
3,39 – 3,63
3,00 – 3,50
7,03 – 8,11
3,20 – 3,64

CQ-index Casemanagement Dementie, NIVEL 2014

Uit tabel 4.4 is af te lezen dat de elf deelnemende dementienetwerken doorgaans gemiddeld
presteren. Dit wil zeggen, zij scoren niet significant beter of slechter ten opzichte van de
andere netwerken die deelnamen aan het onderzoek. Gezien de gemiddelde scores eerder
gepresenteerd in dit hoofdstuk, mogen we concluderen dat de meeste netwerken ‘gewoon
goed’ presteren. Wat opvalt is dat één dementienetwerk op alle thema’s, het waarderingscijfer
en de aanbevelingsvraag significant lager scoort. Daarnaast zien we dat één dementienetwerk
significant beter scoort dan gemiddeld als het gaat om de informatie en ondersteuning die de
casemanagers bieden.
Met het oog op de interpretatie van de gegevens is het belangrijk om te onderstrepen dat een
significant lagere prestatie dan gemiddeld niet wil zeggen dat een dementienetwerk slecht
presteert (maar wel minder dan gemiddeld). Het gaat hier immers om een relatieve indeling.
Om een waardeoordeel te geven over de prestaties van de netwerken is het noodzakelijk om
naar de specifieke resultaten per netwerk te kijken. Elk deelnemend netwerk zal daarvoor ook
een spiegelrapport krijgen van de resultaten over de ervaringen van de eigen populatie
mantelzorgers.

4.6

Wat zijn, volgens mantelzorgers, verbeterpunten in het casemanagement bij
dementie?

Door verbeterscores uit te rekenen keken we welke kwaliteitsaspecten binnen
casemanagement bij dementie, volgens mantelzorgers, het meest voor verbetering in
aanmerking komen. De verbeterscores werden berekend door de gemiddelde belangscore van
een kwaliteitsaspect te vermenigvuldigen met het percentage mantelzorgers dat een
negatieve ervaring of suboptimale ervaring had met het kwaliteitsaspect, en dit getal te delen
door 100. Een hoge verbeterscore (hoog belang en/of veel negatieve ervaringen) betekent dat
een bepaald aspect prioriteit verdient bij initiatieven voor kwaliteitsverbetering. We namen als
afkappunt alle kwaliteitsaspecten met een verbeterscore gelijk of boven 1. Er kwamen vijf
kwaliteitsaspecten naar voren met een verbeterscore vanaf 1 (tabel 4.5). Verbeterpotentieel,
om het casemanagement nog beter te maken, ligt onder andere bij het beter ondersteunen
van mantelzorgers bij het regelen van wettelijke en financiële zaken en vervanging aanbieden
bij afwezigheid van de vaste casemanager. Bijlage 14 toont de verbeterscores bij alle
kwaliteitsaspecten uit de CQ-index.
Tabel 4.5: Top 5 verbeterscores kwaliteitsaspecten casemanagement dementie
vraag

kwaliteitsaspect

belangscore

percentage negatieve
ervaringen

verbeterscore

v26

Hulp bij het regelen van wettelijke en financiële zaken

2,54

60,39

1,53

v12

Vervanging bij afwezigheid vaste casemanager

2,56

47,85

1,22

v49e

Hulp bij het combineren van de zorg met andere
verantwoordelijkheden

2,59

40,32

1,04

v49i

Hulp bij het hulp vragen aan mensen in de omgeving

2,00

51,45

1,03

v49g

Hulp bij het onderhouden van sociale contacten

2,09

47,80

1,00

de antwoordcategorieën ‘nooit’, ‘soms’, ‘nee, helemaal niet’ en ‘een beetje’ (bij vierpuntsschalen), ‘nee’ (bij
tweepuntsschalen) en ‘een groot probleem’ en ‘een klein probleem’ (bij driepuntsschalen) worden aangemerkt als
negatieve ervaring
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5 Conclusies en discussie
De CQ-index Casemanagement Dementie is een vragenlijst voor het meten van ervaringen van
mantelzorgers met casemanagement bij dementie. De vragenlijst kan worden beschouwd als
indicator voor de kwaliteit van casemanagement dementie. In dit rapport beschreven we de
ontwikkeling, de psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen van de CQindex. Tevens brachten we de ervaringen van mantelzorgers met casemanagement bij
dementie in kaart, aan de hand van de resultaten uit het pilotonderzoek van de CQ-index met
mantelzorgers van elf dementienetwerken. In totaal namen 979 mantelzorgers deel aan het
vragenlijstonderzoek (netto respons=44%). Per dementienetwerk bleven er gemiddeld 89
vragenlijsten over, met een minimum van 24 en maximum van 153 vragenlijsten per netwerk
(netto respons per netwerk).

5.1

Ontwikkeling en validatie CQ-index

De CQ-index beschikt over goede psychometrische eigenschappen en heeft drie betrouwbare
schalen die verschillende kwaliteitsthema’s van casemanagement bij dementie uitlichten:
informatie en ondersteuning, contact en communicatie, en overleg en samenwerking. Het
discriminerend vermogen van de vragenlijst is aangetoond. Alle schalen en een groot deel van
de afzonderlijke vragen zijn in staat verschillen in ervaringen van mantelzorgers tussen
dementienetwerken te detecteren. De verschillen zijn klein en de meeste dementienetwerken
scoren ‘gemiddeld’, als het gaat om het vergelijken van de onderlinge prestaties. In
werkelijkheid zijn de verschillen tussen netwerken wellicht groter omdat het discriminerend
vermogen in dit onderzoek alleen is vastgesteld binnen een steekproef van grote, al langer
bestaande dementienetwerken met relatief veel cliënten (200+). Dat betekent dat de
resultaten van dit onderzoek niet zonder meer gegeneraliseerd kunnen worden naar alle
dementienetwerken in Nederland. Om benchmarking tussen dementienetwerken zo
betrouwbaar mogelijk te kunnen interpreteren is het nodig om te corrigeren voor de leeftijd
van mantelzorgers, opleiding van mantelzorgers en de duur van het casemanagement. Deze
kenmerken bleken van invloed op de ervaringen van mantelzorgers met casemanagement en
kunnen zodoende zorgen voor een vertekening. Omdat de methode bij het onderzoek naar het
discriminerend vermogen afwijkt van de multilevel analyse die doorgaans gebruikt wordt bij
CQI validatie onderzoek, zijn de uitkomsten over het discriminerend vermogen niet één op één
te vergelijken met die van andere CQ-indexen.
De voorwaarden voor het gebruik van de CQ-index binnen de dementiezorg zijn nog niet
optimaal. Dit komt doordat veel dementienetwerken geen digitaal en centraal
cliëntregistrerend systeem hebben en ook geen (NAW) informatie hebben over de
mantelzorgers. Tijdens het pilotonderzoek zijn bij negen van de elf netwerken de
mantelzorgers benaderd via hun casemanagers. Deze procedure is complex, tijdrovend en
brengt beperkingen met zich mee als het gaat om de representativiteit van de geleverde
steekproeven mantelzorgers. Het ontbreken van een centraal registratiepunt maakt het lastig
om de vragenlijst op grote schaal, systematisch en random uit te zetten onder mantelzorgers.
De Zorgstandaard Dementie (Alzheimer Nederland en Vilans, 2012) omschrijft het belang van
één centraal registratiepunt en steeds meer netwerken zullen hun zorgregistratie de komende
jaren dan ook op deze manier gaan organiseren. Dit zal de uitvraag van de CQ-index
Casemanagement Dementie in de toekomst vergemakkelijken.
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5.2

Ervaringen met casemanagement bij dementie

De mantelzorgers die deelnamen aan het onderzoek hebben over het algemeen zeer positieve
ervaringen met casemanagement bij dementie. Gemiddeld gaven ze een 8,2 aan de
begeleiding van de casemanager. Dit is hoog: uit eerder onderzoek onder mantelzorgers van
mensen met dementie bleek dat zij het totale zorg- en ondersteuningsaanbod is de regio
gemiddeld waardeerden met een 7,5 (Peeters et al., 2014). Het casemanagement is volgens
mantelzorgers binnen het totale aanbod aan zorg en ondersteuning een waardevol element.
Ruim 95 procent van de mantelzorgers zou het casemanagement dan ook beslist of
waarschijnlijk aanbevelen aan andere mantelzorgers die zorgen voor een naaste met
dementie. Als we kijken naar de afzonderlijke kwaliteitsthema’s blijkt dat men iets positiever is
over het contact met de casemanager dan over de informatievoorziening en ondersteuning
van de casemanager en het overleg en de samenwerking met en van de casemanager. Maar
ook met deze laatste twee thema’s hebben mantelzorgers vooral positieve ervaringen.
Met name oudere mantelzorgers (75+), mantelzorgers met een laag opleidingsniveau, partners
van mensen met dementie en mantelzorgers die dagelijks zorgen voor hun naaste ervaren
profijt van het casemanagement. Zij rapporteerden positievere ervaringen over het
casemanagement dan respectievelijk jongere mantelzorgers, mantelzorgers met een hoog
opleidingsniveau, kinderen van mensen met dementie en mantelzorgers die wekelijks zorgen
voor hun naaste. Het gaat hier in sommige gevallen om kenmerken die (aan elkaar)
gerelateerd zijn. Zo zijn partners van mensen met dementie doorgaans ouder en hun zorg vaak
intensiever (dagelijks), dan kinderen van mensen van dementie, die jonger zijn en in de regel
minder vaak zorgen (wekelijks). Mantelzorgers die al langere tijd casemanagement ontvangen
(langer dan drie jaar) en meer contactmomenten hebben met de casemanager voelen zich ook
meer geholpen. Dit in vergelijking met mantelzorgers die korter dan één jaar casemanagement
ontvangen en minder contactmomenten hebben met de casemanager. Daarnaast kunnen
tijdsgebonden factoren zoals het ontstaan van een vertrouwensband, gewenning en een
persoonlijke klik tussen casemanager en mantelzorger ook een verklaring geven voor de
positievere ervaringen van de groep mantelzorgers die al langer casemanagement ontvangt
en/of veel contactmomenten met de casemanager heeft.
Als we kijken naar wat mantelzorgers belangrijk vinden als het gaat om goede ondersteuning
vanuit casemanagement, valt op dat voornamelijk aspecten die betrekking hebben op de
naaste met dementie prioriteit krijgen. Aandacht van de casemanager voor wat de naaste met
dementie nodig heeft en de mogelijkheid krijgen te beslissen over de zorg voor hun naaste
scoren bijvoorbeeld hoog. Dit in vergelijking met aspecten uit het casemanagement die
inspelen op ondersteuning vanuit de omgeving (familie, vrienden en buren) voor de
mantelzorger zelf. Uit ander landelijk onderzoek is bekend dat één op de tien mantelzorgers
aangeeft zich ´ernstig belast´ of ´overbelast´ te voelen (Peeters et al., 2014). De combinatie van
de overbelasting van mantelzorgers en de bevinding dat mantelzorgers maar weinig aandacht
voor zichzelf vragen, pleit voor (nog) meer expliciete aandacht voor en ondersteuning van de
mantelzorger door de casemanager.
Dementienetwerken kunnen hun initiatieven voor kwaliteitsverbetering, vanuit het perspectief
van de mantelzorger, het beste richtten op het uitbreiden van de ondersteuning bij wettelijke
en financiële zaken en het regelen van vervanging bij de afwezigheid van de casemanager.
Mantelzorgers vonden deze kwaliteitsaspecten (relatief) belangrijk en hadden bij deze
aspecten (relatief) veel negatieve ervaringen. Ook hulp bij het hulp vragen aan mensen in de
omgeving, het combineren van de zorg met andere verantwoordelijkheden en het
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onderhouden van sociale contacten zijn aspecten waar, vanuit het perspectief van de
mantelzorger, verbeterpotentieel zit.
De resultaten uit dit onderzoek zijn gebaseerd op de ervaringen van mantelzorgers van elf
dementienetwerken verspreid over heel Nederland, van de in totaal 85 dementieketens
(www.vilans.nl). Onze steekproef bestond uit grotere netwerken (200+ cliënten), waarbij
casemanagement vaak al vóórdat de diagnose dementie is gesteld, aangeboden wordt,
casemanagers in dienst zijn vanuit een zelfstandige functie, HBO, of HBO+ geschoold zijn, en
werkzaam zijn in een multidisciplinair team of een multidisciplinair samenwerkingsverband
kennen. Soortgelijke dementienetwerken kunnen zich spiegelen aan de resultaten uit dit
landelijke onderzoek. De elf deelnemende dementienetwerken ontvangen een eigen
spiegelrapportage over de ervaringen van mantelzorgers met het casemanagement uit het
netwerk.

5.3

CQ-index als indicator voor kwaliteit van casemanagement

De CQ-index Casemanagement Dementie vormt een waardevolle aanvulling op de al
bestaande indicatorenset die gehanteerd wordt, waarin voornamelijk het perspectief van de
professional centraal staat. De volledig ontwikkelde en gevalideerde CQ-index
Casemanagement Dementie biedt een goede basis voor evalueren van de kwaliteit van
casemanagement dementie zoals die wordt ervaren door mantelzorgers zelf. De vragenlijst is
daarmee erg geschikt om de beleving van mantelzorgers van deze professionele ondersteuning
bij dementie in kaart te brengen. Dementienetwerken kunnen de vragenlijst gebruiken om hun
zorgverlening te evalueren en aan te passen aan de wensen en behoeften van hun cliënten en
mantelzorgers. De CQ-index Casemanagement Dementie is daarbij een goede aanvulling op de
tweejaarlijkse peiling met de Dementiemonitor Mantelzorg, waar de aandacht op de gehele
dementiezorg ligt, en minder specifiek naar casemanagement wordt gekeken.
Gezien recente ontwikkelingen rondom de financiering van casemanagement en de
verwachting dat casemanagement in de nabije toekomst gefinancierd zal worden vanuit de
Zorgverzekeringswet (Zvw), kan de CQ-index ook voor gemeenten bruikbaar zijn. Nu de
verantwoording voor de zorg voor kwetsbare ouderen steeds meer toebedeeld wordt aan de
gemeenten, neemt ook voor deze partij het belang van kwaliteitsmetingen toe.
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Dhr. J. Vuister (Stichting Geriant)
Mw. J. Mooij (VGZ)
Mw. L. Banis (VGZ)
Mw. L. Zwanepol (VGZ)
Mw. J. Meerveld (Alzheimer Nederland)
Klankbordgroep
Dhr. J. Vuister (Stichting Geriant)
Mw. J. Mooij (VGZ)
Mw. L. Banis (VGZ)
Mw. L. Zwanepol (VGZ)
Mw. J. Meerveld (Alzheimer Nederland)
Dhr. P. J. Verkade (V&VN)
Mw. C. van Weert (Stichting Miletus)
Mw. B. Vriens (Stichting Miletus)
Mw. A. Partouns (Stichting Miletus)
Mw. A. de Ruiter (Achmea)
Mw. C. van der Ziel (Achmea)
Mw. C. van Maaren (Vilans)
Mw. M. Mahler (ZZP)
Dhr. W. Vink (ActiZ)
Mw. A.M. Pot (Trimbos-instituut)
Mw. I. van Asch (Trimbos-instituut)
Mw. H. van Gils ( Mezzo)
Mw. J. de Lange (Hogeschool Rotterdam)
Mw. L. Rutten (Buurtzorg Nederland)
Dhr. R. Reynders (Team290 Groningen)
Mw. M. Salari (Netwerk Ketenzorg Dementie Eindhoven)
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Bijlage 2 Zoekstrings literatuuronderzoek Pubmed

Zoekstring 1

((((((((((((dementia[MeSH Terms]) OR "dementia"[Title/Abstract]) OR alzheimer disease[MeSH Terms]) OR
"alzheimer"[Title/Abstract])) AND (((((case management[MeSH Terms]) OR "case management"[Title/Abstract]) OR
"casemanagement"[Title/Abstract]) OR home care services[MeSH Terms]) OR "home treatment"[Title/Abstract])) AND
((((((((caregivers[MeSH Terms]) OR "caregivers"[Title/Abstract]) OR home nursing[MeSH Terms]) OR "home nursing"[Title/Abstract])
OR "family caregivers"[Title/Abstract]) OR "informal caregivers"[Title/Abstract]) OR "informal care"[Title/Abstract]) OR "care at
home"[Title/Abstract]))) AND ("2003/01/01"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))) AND ((((quality of healthcare[MeSH
Terms]) OR quality of health care[MeSH Terms]) OR "quality of healthcare"[Title/Abstract]) OR "quality of health
care"[Title/Abstract]))) NOT ((("costs"[Title/Abstract]) OR "adherence"[Title/Abstract]) OR "decision aid"[Title/Abstract]) Filters:
English; Dutch

Zoekstring 2

(((((((((((((((dementia[MeSH Terms]) OR "dementia"[Title/Abstract]) OR alzheimer disease[MeSH Terms]) OR
"alzheimer"[Title/Abstract])) AND (((((case management[MeSH Terms]) OR "case management"[Title/Abstract]) OR
"casemanagement"[Title/Abstract]) OR home care services[MeSH Terms]) OR "home treatment"[Title/Abstract])) AND
((((((((caregivers[MeSH Terms]) OR "caregivers"[Title/Abstract]) OR home nursing[MeSH Terms]) OR "home nursing"[Title/Abstract])
OR "family caregivers"[Title/Abstract]) OR "informal caregivers"[Title/Abstract]) OR "informal care"[Title/Abstract]) OR "care at
home"[Title/Abstract]))) AND ("2003/01/01"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))) AND ((((quality of healthcare[MeSH
Terms]) OR quality of health care[MeSH Terms]) OR "quality of healthcare"[Title/Abstract]) OR "quality of health
care"[Title/Abstract]))) NOT ((("costs"[Title/Abstract]) OR "adherence"[Title/Abstract]) OR "decision aid"[Title/Abstract])) AND ( (
English[lang] OR Dutch[lang] ) ))) AND ((((((((questionnaires[MeSH Terms]) OR "questionnaires"[Title/Abstract]) OR health care
survey[MeSH Terms]) OR "scale"[Title/Abstract]) OR "measurement"[Title/Abstract]) OR "instrument"[Title/Abstract]) OR
"quantitative"[Title/Abstract]) OR "test"[Title/Abstract])
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Bijlage 3 Verslag resultaten focusgroepsgesprekken
In het kader van de ontwikkeling van de CQ-index Casemanagement Dementie zijn in
september 2013 twee focusgroepsgesprekken gehouden met mantelzorgers van mensen met
dementie. Het doel van de focusgroepsgesprekken was inzicht krijgen in wat mantelzorgers de
belangrijkste kwaliteitsaspecten van het casemanagement bij dementie vinden. In dit verslag
worden de bevindingen uit de twee focusgroepen beschreven.

B3.1 Achtergrondkenmerken deelnemers
In totaal namen 15 mantelzorgers, twaalf vrouwen en drie mannen, deel aan de
focusgroepsgesprekken. De eerste focusgroep bestond uit negen mantelzorgers, de tweede
groep bestond uit zes mantelzorgers. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 63 jaar
(range: 47 – 82 jaar). Vier deelnemers waren laag opgeleid, vijf deelnemers waren middelbaar
opgeleid en zes deelnemers waren hoog opgeleid. Het merendeel (acht) van de deelnemers
zorgde voor hun partner, vijf mantelzorgers zorgden voor een ouder en twee deelnemers
zorgden voor een ander familielid met dementie. De duur van de verschijnselen van dementie
bij de naasten van de mantelzorgers varieerde van langer dan vijf jaar (zes) tot één tot twee
jaar (drie). Bij twaalf naasten van de deelnemers was de diagnose dementie officieel
vastgesteld. Zie tabel B3.1 voor een overzicht van de achtergrondkenmerken van de
deelnemers.
Tabel B3.1: Achtergrondkenmerken deelnemers focusgroepsgesprekken
focusgroep 1
(Groningen)

focusgroep 2
(Eindhoven)

totaal

Geslacht
vrouw
man

8
1

4
2

12
3

Leeftijd gemiddelde (range)

63 jaar (47 - 75)

63 jaar (54 – 82)

63 jaar (47 – 82)

Opleiding
laag
middelbaar
hoog

3
2
4

1
3
2

4
5
6

Relatie met mantelzorger
partner
ouder
ander familielid

4
3
2

4
2
-

8
5
2

Duur verschijnselen dementie
minder dan een half jaar
een half jaar tot een jaar
een tot twee jaar
twee tot drie jaar

2
1

1
1

3
2
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focusgroep 1
(Groningen)

focusgroep 2
(Eindhoven)

totaal

drie tot vier jaar
vier tot vijf jaar
langer dan vijf jaar

2
4

1
1
2

3
1
6

Diagnose gesteld
nee
ja
ik weet het niet

7
2

5
1

12
3

B3.2 Kwaliteitsthema’s en aspecten
In de focusgroepsgesprekken zijn veel verschillende kwaliteitsaspecten naar voren gebracht.
De genoemde kwaliteitsaspecten konden worden onderverdeeld in zeven kwaliteitsthema’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Toegankelijkheid (2.1)
Bejegening en communicatie (2.2)
Deskundigheid (2.3)
Informatievoorziening (2.4)
Ondersteuning (2.5)
Overleg en samenwerking (2.6)
Draagkracht (2.7)

Hieronder volgt een overzicht van de kwaliteitsaspecten per thema, geïllustreerd met citaten
en gespreksfragmenten.
B3.2.1 Toegankelijkheid
Een veelbesproken onderwerp in de focusgroepsgesprekken was de toegankelijkheid van de
casemanager. Binnen dit thema noemden de mantelzorgers de volgende kwaliteitsaspecten:
de start van het casemanagement, contactfrequentie, beschikbaarheid en bereikbaarheid,
proactieve benadering en beschikbaarheid voor andere familieleden.
Start van het casemanagement
De meeste mantelzorgers vonden dat zij tijdig ondersteuning hebben ontvangen van een
casemanager bij de zorg voor hun naaste, hoewel sommige mantelzorgers in de beginperiode
niet bekend met de mogelijkheid begeleiding door een casemanager te ontvangen. Ook gaf
een aantal mantelzorgers aan zelf het initiatief genomen te hebben om het casemanagement
op te starten. Dit omdat de huisarts niet op de hoogte was van het bestaan van
casemanagement of het niet tot het takenpakket vond behoren het casemanagement in te
schakelen. Andere mantelzorgers zijn zelf benaderd door een casemanager of kregen een
verwijzing via de geriater of het WMO-loket.
“Nou ik wist van het bestaan niet af hoor, van zo’n zorgtrajectbegeleider. Totdat ik bij het
Alzheimer café was. Daar was een keer een avond over zorgtrajectbegeleidster. En daar
gingen mijn ogen open. Van hé, bestaan die ook? Dat moest via de huisarts. Dus ik bel mijn
huisarts op, en haha, hij wist er ook niet van.”
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Contactfrequentie
De behoefte aan contact met de casemanager verschilt sterk, afhankelijk van de fase in het
ziektetraject. Bij de start van het casemanagement, of in crisissituaties, hadden de
mantelzorgers meer behoefte aan contact dan in periodes waarin er weinig veranderingen of
nieuwe gebeurtenissen plaatsvinden.
“In crisistijd heb je gewoon heel veel contact. Op een gegeven moment groeit die afstand
wat omdat het allemaal loopt. Alleen moet het hier en daar dan nog verfijnd worden.”
“Er moet wel een bepaalde lijn in zitten. Als je zegt: “Ik trek wel aan de bel”, dat wil ze niet.
“Zo werkt het niet”, zegt ze dan. Er moet wel een regelmaat in zitten. Eén keer in de twee
of drie maanden. Dat je contact houdt. Want anders dan blijft zij ook niet goed op de
hoogte hoe het met jou of met je man gaat.”
Beschikbaarheid en bereikbaarheid
De bereikbaarheid van de casemanager is een veelgenoemd onderwerp. De mantelzorgers
waarderen het dat ze ‘maar een belletje hoeven te geven’ om de casemanager in te schakelen.
Beschikbaarheid, en ‘er zijn als het nodig is’ is iets dat mantelzorgers erg belangrijk vinden. Een
casemanager hoeft daarbij niet altijd bereikbaar te zijn, maar een snelle reactie wordt wel zeer
gewaardeerd. Het contact hoeft niet altijd persoonlijk te zijn, telefonisch of e-mailcontact
tussen de mantelzorger en de casemanager is (meestal) ook voldoende.
“Ze hoeft niet altijd bereikbaar te zijn. Maar als er iets is, dan reageert ze heel snel. Dat
hoeft niet altijd gelijk dezelfde dag. Want ze is ook wel eens niet op kantoor. Maar als er
iets is, dan reageert ze.”
Proactieve benadering
De deelnemers stelden het op prijs als de casemanager het contact zo af en toe zelf initieert.
Dit geeft aan dat de casemanager betrokken is en dat er een oogje in het zeil wordt gehouden.
“De casemanager komt dan langs bij mijn vader of moeder als hij in de buurt is. Dan belt hij
gewoon even aan om te buurten. Dan gaat hij even kijken hoe het gaat.”
“Nee, het is niet ongewenst, nooit, absoluut niet. En dat vind ik wel heel knap. Ze zijn heel
‘low-profile’. De toegang is heel laagdrempelig. Ze komen gewoon even langs.”
Beschikbaarheid voor overige familieleden
Een casemanager is er in de eerste plaats voor de cliënt met dementie en de mantelzorger,
maar de deelnemers waarderen het dat de casemanager ook aandacht en tijd heeft voor de
overige familieleden, hen in overleg betrekt en ze ondersteuning aanbiedt.
“Mijn zwager zei dat hij met zoveel vragen zit. Dat hij helemaal niet weet hoe hij met zijn
broer moet omgaan. Dat heb ik haar voorgelegd. Toen zei ze dat ik dan gewoon een keer
met hem langs kan komen om een uurtje te praten. Dat hij dan kan vragen wat hij wil. En ik
mag ook met de kinderen langskomen.”
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B3.2.2 Bejegening en communicatie
Bejegening en communicatie zijn belangrijke aspecten in het casemanagement bij dementie
volgens de mantelzorgers. Met betrekking tot bejegening en communicatie werden de
volgende kwaliteitsaspecten genoemd: goede omgangsvormen en een persoonlijke klik,
vertrouwen, gezamenlijke besluitvorming.
Omgangsvormen en een persoonlijke klik
De mantelzorgers noemden goed luisteren, afspraken nakomen, aandacht en empathie tonen
als eigenschappen die een goede casemanager dient te hebben. Het contact dient daarnaast
informeel te zijn. De ‘ongedwongen sfeer’ tijdens de huisbezoeken is een van de prettige
dingen aan het casemanagement.
“Natuurlijk krijg je een casemanager toegewezen. Ik heb een lot uit de loterij. Dus ik ben
heel content. Maar stel er zou helemaal geen chemie zijn, dan zou ik dat zeggen”.
Vertrouwen
De mantelzorgers vinden het belangrijk om vertrouwen te hebben in de casemanager. In
moeilijke periodes in het ziektetraject is het fijn om op iemand terug te kunnen vallen die je
kunt vertrouwen. Een vertrouwensband lijkt met de tijd te ontstaan. Tussentijds een nieuwe
casemanager toegewezen krijgen, vinden de meeste mantelzorgers dan ook niet fijn.
“Dat je je afspraken nakomt. Dat zit in hele kleine dingetjes, op tijd komen, noem maar op.
Want je zit te wachten, het is allemaal spannend. Ik zeg altijd, iets dat je belooft heb je al
weggegeven. Dus dan moet je het ook doen. Als dat gebeurt, dan heb je vertrouwen. Dan
kun je ook de rest van het traject in op het moment dat je dat vertrouwen in iemand ook
heel erg hard nodig hebt.”
“Ik was aan die andere gewend. Zij wist alles. Het is een schat van een meid, maar ja. Die
andere kwam al drie jaar over de vloer. Ze kende mij, mijn man, de situatie. Ze krijgt dan
natuurlijk wel het rapport te lezen, maar dat is toch anders.”
Gezamenlijke besluitvorming
Regie in handen houden en eigen keuzes maken vinden de mantelzorgers erg belangrijk.
Daarin ligt een belangrijke taak van het casemanagement. Moeilijke beslissingen kunnen
maken, op basis van goede informatie en bijgestaan door de casemanager, daar wordt veel
waarde aan gehecht. De casemanager dient goed in de gaten te houden wat de mantelzorger
en naaste met dementie zelf nog kunnen, willen en nodig hebben. Dit vraagt om een juiste
balans tussen, enerzijds zorgtoeleiding en verwachtingsmanagement, en anderzijds rekening
houden met de wensen en behoeften van mantelzorgers en hun naaste met dementie. Ofwel:
zorg ‘op maat’, waarbij het clientenpaar centraal staat.
“Zij kaart dingen aan en ze legt mij dingen voor. Maar het is aan mijzelf of ik daar aan mee
doe of niet. Ze laat mij daar verder vrij in.”
“Het werd een beetje gepusht, vonden we. En we hebben er meerdere keren over
gesproken. In die twee of drie bijeenkomsten dat ze bij ons thuis is geweest. Maar dat kind
wilde allerlei procedures instellen. Andere dingen dan mijn vrouw altijd gewend was, al
zoveel jaren.”
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B3.2.3 Deskundigheid
De mantelzorgers vinden het belangrijk om een deskundige casemanager te hebben. Een
goede casemanager heeft ‘kennis van zaken’ en ‘weet de weg in de dementiezorg’. De
casemanager hoeft niet alles te weten, maar wel bereidwillig zijn om informatie zo nodig op te
zoeken en er op terug te komen. Daarnaast verwachten mantelzorgers dat de casemanager
een goed inlevingsvermogen heeft, inschat wat nodig is, anticipeert op toekomstige
gebeurtenissen en mantelzorgers en hun naaste met dementie hen daar ook op voorbereid.
“Als iemand het niet weet, is dat helemaal niet erg. Ze zoekt het wel uit en ze gaat er wel
op af. Maar het valt of staat wel bij er op terugkomen. Niet dat ik er zelf achteraan moet
bellen.”
“Wat ik ook wel verwacht van de casemanager. Want dat heb ik bij mijn tante ook. Dan
hoor ik gesprekken en dan denk ik, dit klopt helemaal niet. Maar dat ze daar door haar
professionaliteit ook doorheen prikt. En af en toe dan kijkt ze ook wel naar de mantelzorger
zo van, “klopt dat?” Dan schud je zo van nee. Maar daar moet je ook nog wel voorzichtig in
zijn. Want mij tante is daar ook nog wel heel scherp is. Ze probeert een heleboel te
verbloemen en ze is soms nog wel achterdochtig.”
“Daarom komt ze misschien eerder met ideeën om uw partner ergens naar toe te laten
gaan. Terwijl u zegt dat u er nog niet aan toe bent. Maar zij kijkt vooruit. Als je nu al
langzaamaan begint, dan zijn ze er tegen die tijd aan gewend. En dan is het niet meer zo’n
grote verandering op het moment dat het nodig is.”
B3.2.4 Informatievoorziening
Goed casemanagement bestaat volgens de mantelzorgers ook uit het tijdig, transparant en
tegelijkertijd gedoseerd informeren over de mogelijkheden en keuzes die gemaakt
kunnen/moeten worden tijdens het ziektetraject. Naast informatie over dementie en alle
mogelijkheden, willen mantelzorgers weten wat zij kunnen verwachten van de begeleiding van
de casemanager.
“Ik moet zeggen, daar ben ik heel erg blij mee. Want ze weet overal de weg. Waar we
moeten zijn en wat er moet gebeuren. En als je dat zelf allemaal moet uitzoeken. Je hebt
het al zo druk met verzorgen en dergelijken.
“Op het moment dat de diagnose werd gesteld zijn allemaal dingen benoemd waar ik
informatie kon krijgen. En dat was het. Meer heb ik ook niet nodig. Niet op dat moment.
Dat komt gaandeweg het proces wel. Vanzelf kom je dingen tegen en dan ga je het daar
met haar over hebben. Dan gaat het gedoseerd. Dat vind ik de goede vorm. Niet iemand
die komt met, we gaan vertellen wat voor ellende er allemaal op je bordje komt. Dat kun je
helemaal niet aan volgens mij.”
B3.2.5 Ondersteuning
Een onderwerp dat vaak aan de orde kwam en erg belangrijk werd gevonden is de inhoud van
de ondersteuning die een casemanager. Hierbij gaat het om zowel praktische ondersteuning
als emotionele ondersteuning, maar ook om adequate ondersteuning in crisissituaties.
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Praktische ondersteuning
Een goede casemanager wijst de weg en neemt ‘regelwerk’ uit handen, bijvoorbeeld het
aanvragen van indicaties en extra ondersteuningsmogelijkheden, of het regelen van de
transitie naar andere woonvormen.
“Ik ben heel blij met haar want ze regelt alles voor mij. Dat mijn man weer naar de
dagopvang ging en hoe het thuis gaat.”
“Ik heb voor de aanvraag van de indicatie helemaal niets hoeven doen. Dat heeft ze
allemaal gedaan. Ik heb niks hoeven doen. Heerlijk. Moet je zelf al die rompslomp en
papieren doen. Je weet ook niet hoe je moet invullen, wat ze willen weten, hoe ze het
willen. Wat moet ik erop zetten? Dat was heel fijn dat ze dat helemaal gedaan heeft.”
Emotionele ondersteuning
Een ander belangrijk aspect is de emotionele ondersteuning die een casemanager kan bieden,
aan zowel de naaste met dementie, de mantelzorger, als de overige familieleden.
Ondersteuning bij het accepteren en omgaan met dementie, het accepteren van zorg en het
bieden van een luisterend oor worden erg op prijs gesteld en gezien als een belangrijk
onderdeel van het casemanagement.
“Maar soms zit het me dus tot daar. Dan gaat er een mail naar (naam zorgketen). Even al
mijn gal kwijt en dan kan ik weer even ademen. Een uitlaatklep. En dat is in mijn geval,
daar ben ik zo blij mee. Anders zou ik het niet volhouden.”
“Maar zorg accepteren. Dat doen ze (ouders) nu dan beetje bij beetje. En dan accepteert hij
dat wel gewoon. En steeds schat hij, de casemanager, samen met mijn moeder, broer en
mij in wat de volgende stap is. Waarmee kunnen wij u en uw vader ontlasten?”
Monitoren
Een casemanager moet niet alleen reageren op een zorgvraag, maar ook actief monitoren en
signaleren hoe het met de mantelzorger, de naaste en eventuele andere betrokken
familieleden gaat.
“De zorgtrajectbegeleider let juist heel erg hoe het met mijn moeder gaat. En met mij, nu ik
er veel ben. Maar ze benadrukt elke keer hoe belangrijk het is dat het met mijn moeder
goed blijft gaan. Dat ze op deze leeftijd nog voor mijn vader zorgt.”
Ondersteuning in crisissituaties
Bereikbaarheid en snel handelen in noodsituaties zien mantelzorgers ook als een belangrijk
aspect van het casemanagement
“Toen mijn vader in het ziekenhuis kwam te liggen kon mijn moeder niet alleen blijven.
Toen hebben we haar meteen gebeld en ik heb niks hoeven doen. Mijn vader had altijd de
regie gehad, had zelf alles geregeld en gedaan. Ik wist dus niets, had zijdelings alles
meegekregen. Zij heeft uiteindelijk de coördinatie op zich genomen om te schakelen met
verpleeghuis, met de huisarts, met het ziekenhuis. Al die lijntjes weer aan elkaar.”
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B3.2.6 Overleg en samenwerking
Binnen het thema ‘overleg en samenwerking’ noemden de mantelzorgers het overleg dat ze
hebben met de begeleider en de manier waarop de begeleider de zorg van andere
zorgverleners coördineert.
Overleg, terugkoppeling en evaluatie
Overlegmomenten vinden, zeker in het begin van het ziektetraject, vaak plaats met zowel de
mantelzorger als de cliënt. De deelnemers gaven aan het fijn te vinden dat de casemanager
probeert de cliënt met dementie centraal te stellen en hem/haar te betrekken in gesprekken.
Naarmate de dementie vordert en de draaglast toeneemt groeit de behoefte aan een apart
gesprek om ‘stoom af te blazen’, zonder dat de naaste met dementie erbij is. De deelnemers
vonden het belangrijk om de casemanager op de hoogte te houden van hun situatie.
Andersom wordt het ook gewaardeerd als de casemanager ook regelmatig verslag uitbrengt
aan de mantelzorger. Dit kan in een zorgmap, maar mag ook telefonisch, per e-mail of op een
andere manier.
“Omdat het bij ons zo explosief snel geregeld moest worden heeft ze wel na een paar
weken gezegd: ‘We moeten allemaal even bij elkaar komen en eens even inventariseren
hoe het nu eigenlijk gaat. Waar is tekort aan?’ Een beetje bijsturen.”
“Ik had ook wel eens dingen waarvan ik zeg: ‘ Dat hoeft mijn man niet allemaal te weten.’
Over mijn man praten waar hij bij is, daar had ik moeite mee. Dat doet pijn. Dat doet hem
pijn.”
“Maar ook gesprekken die de casemanager voert. Mijn moeder woont alleen. Dan is de
casemanager wel op bezoek geweest, maar ik moet van mijn moeder horen of er nog
iemand is geweest. Dan zegt ze: ‘Ja er is wel iemand geweest, maar wie?’ Met doorvragen
merk ik pas aan de omschrijving van de persoon dat het gaat om een begeleider van (naam
zorgketen). De casemanager nodigt mij niet uit.”
Coördinatie zorgverlening
Eén van de sterke punten van casemanagement is het coördineren van de zorgverlening
rondom de naaste met dementie. Dit onderwerp kwam ook goed naar voren in de
focusgroepsgesprekken. Casemanagement wordt uitgevoerd in samenwerking met een
multidisciplinair team, waarbij de casemanager de ‘spin in het web’ is die ervoor zorgt dat de
zorgverlening goed op elkaar afgestemd is. De casemanager hoort wel de eerste
contactpersoon te zijn. Eén vast aanspreekpunt voor vragen of bij problemen is fijn.
“En wat ik vooral de kracht heb gevonden van de zorgtrajectbegeleider. Zij is er eigenlijk
niet om de patiënt te vertellen waar naartoe, maar juist om de huisarts, de geriater, het
verzorgingstehuis, al die instanties, die allemaal iets willen en iets vinden, om dat voor je
uit handen te nemen en dat te regelen. Je hoeft alleen maar ‘ja’ te zeggen of een
handtekening te zetten, maar achter de schermen, is zij de spin in het web die de lijntjes
aan elkaar knoopt”
B3.2.7 Draagkracht/last
Een onderwerp dat veelvuldig terugkwam in de focusgroepsgesprekken was de ervaren last
van de mantelzorgers bij de zorg voor hun naaste met dementie. De zorg voor een naaste
wordt, naarmate de dementie vordert, emotioneel steeds zwaarder en doet enorm beroep op
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de emotionele veerkracht en het (sociale) leven van de mantelzorgers. Een ‘kort lontje’,
vrienden en kennissen die wegblijven, gevoelens van sociaal isolement en ‘volhoudtijd’ zijn
enkele punten die hierbij genoemd werden.
“En nu is het zo ver, hij weet niks meer, hij kan niks meer, hij is incontinent. Ik moet ’s
nachts een keer of zes eruit. Ik houd het niet meer vol. Het kan niet meer. Nu is het op. Ik
ben op.”
“Heel veel vrienden en kennissen blijven weg. Ze kunnen geen gesprek meer met hem
hebben. Mijn man zegt wel ‘ja’ en ‘nee’. Maar ze kunnen geen gesprek meer met hem
hebben. En dan blijven er heel veel weg. Het kringetje wordt steeds kleiner.”
“Mijn man kwam om half vijf thuis van de dagopvang. En dan hield mijn wereld op. Ik kon
niet naar de schouwburg, ik kon niet uit eten, ik kon niet weg. De supermarkt is drie
minuten op de fiets, ik durfde er niet naar toe als ik iets was vergeten. Ik had geen oppas in
huis.”
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Bijlage 4 Verslag resultaten cognitieve interviews
In de eerste twee fasen van het CQI-ontwikkeltraject is een conceptversie van de CQ-index
Casemanagement Dementie ontwikkeld. Deze conceptversie is in december 2013 en januari
2014 uitgetest door middel van cognitieve interviews onder de doelgroep. Cognitieve
interviews bestaan uit twee onderzoeksmethoden: ‘think aloud’ en ‘verbal probing’. Bij de
‘think aloud’ methode wordt aan de respondent gevraagd om hardop denkend de vragenlijst
in te vullen. De ‘verbal probing’ methode wordt toegepast om vervolgens het denkproces van
de respondent beter te kunnen begrijpen. Zo kunnen aanvullende vragen worden gesteld over
de door de respondent gemaakte antwoordkeuze, maar ook kan aan de respondent gevraagd
worden welke aspecten eventueel ontbreken in de vragenlijst. Het doel van de cognitieve
interviews was het evalueren van de begrijpelijkheid, invulbaarheid en volledigheid van de
vragenlijst. Op basis van de uitkomsten uit de cognitieve testfase wordt de CQ-index
geoptimaliseerd en gereed gemaakt voor het pilotonderzoek.

B4.1 Resultaten eerste interviewronde en aanpassingen
De cognitieve testfase bestond uit twee interviewrondes met respectievelijk tien en vijf
deelnemers, waarbij de vragenlijst tussentijds werd aangepast en vervolgens opnieuw werd
uitgetest. Alle vragen waarbij deelnemers problemen aangaven, of waarbij de interviewer
problemen observeerde, zijn gecodeerd als ‘probleemvraag’ en geclassificeerd in een
specifieke probleemcode volgens het classificatieschema van Willis (1999; 2009).
Tabel B4.1: Classificatieschema probleemvragen (Willis 1999; 2009)
code

cluster

subcategorieën

A

Duidelijkheid

Formulering, technische term, vaag, Problemen met de interpretatie of
gebrek aan referentieperiode
betekenis van een vraag

B

Kennis

Kennis, herinnering, berekening

C

Assumpties

Onjuiste assumpties, onderliggende Problemen met assumpties of
logica
onderliggende logica

D

Antwoordcategorieën

Ontbrekend, mismatch vraag –
Problemen met de
antwoord, vaag, open vraag, overlap, antwoordcategorieën.
onlogische volgorde

E

Gevoelig

Sensitieve inhoud (algemeen),
sensitieve formulering (specifiek),
sociaal acceptabel

Sensitieve/kwetsende inhoud of niet
neutrale bewoording

F

Instructies

-

Problemen met instructies en/of uitleg

G

Opmaak

-

Problemen met de opmaak of
volgorde van de vragen
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omschrijving

Niet in staat zijn vraag te
beantwoorden door ontbrekende
kennis, moeite met herinnering of
berekening
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Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste resultaten uit de eerste ronde cognitieve
interviews en de verbeteringen die zijn doorgevoerd op basis van deze resultaten.
B4.1.1 Situatie (nog) niet aan de orde geweest (cluster kennis/antwoord categorieën)
Veel problemen bij het invullen kwamen voort uit ‘gebrek aan kennis’ omdat een bepaalde
situatie nog niet aan de orde was geweest. Dit was vooral het geval bij deelnemers die zorgden
voor een naaste met dementie in het beginstadium. Deze deelnemers gaven bijvoorbeeld aan
nog nooit buiten kantooruren gebeld te hebben, of geen hulp nodig te hebben bij ‘het
aanvragen van zorg, hulp of woonvoorzieningen’. Zij konden dit soort vragen daarom niet goed
beantwoorden. Maar, ook deelnemers met naasten met ernstigere vormen van dementie
gaven aan sommige vragen niet goed te kunnen beantwoorden. Bijvoorbeeld omdat zij geen
informatie of ondersteuning wensten in bepaalde situaties zoals ‘het regelen van financiële en
wettelijke zaken’. De antwoordcategorieën ‘nooit’ tot en met ‘altijd’ voldeden niet. Bij alle
vragen waar dit soort problemen voorkwamen is een extra antwoordcategorie ‘niet van
toepassing’ toegevoegd.
B4.1.2 Onduidelijke of lastige formuleringen (cluster duidelijkheid)
Andere problemen bij het invullen kwamen voort uit onduidelijke of lastige formuleringen van
de vragen. Bijvoorbeeld bij de vraag: ‘Helpt de casemanager u bij moeilijke beslissingen in de
zorg voor uw naaste?’. Sommige deelnemers konden zich geen voorstelling maken van ‘een
moeilijke beslissing’ en vroegen de interviewer om verduidelijking . Bij het bedenken van
andere formuleringen voor de vraag bleek dat het onderwerp van de vraag al wordt
geïnventariseerd met andere vragen in de vragenlijst (onder andere: ‘Helpt het
casemanagement u bij het aanvragen van zorg, hulp of woonvoorzieningen?’ en ‘Kunt u uw
verhaal kwijt bij de casemanager?’). De vraag is om deze reden verwijderd. De vraag: ‘Heeft de
casemanager aandacht voor wat uw naaste wil?’ werd dubbelzinnig gevonden en daardoor
lastig om in te vullen. Het merendeel van de deelnemers gaf aan dat de casemanager wel
aandacht heeft voor de naaste, maar niet altijd voor hetgeen de naaste wil, omdat de naaste
zelf niet altijd meer even goed weet in te schatten wat het beste voor hem of haar is. De vraag
is aangepast door te vragen of de casemanager aandacht heeft voor wat de naaste ‘nodig
heeft’ in plaats van ‘wil’.
B4.1.3 Onderliggende assumpties (cluster assumpties)
De vraag ‘Neemt de casemanager op eigen initiatief contact met u op?’ werd meerdere malen
niet goed begrepen. Veel deelnemers vulden ‘ja’ in. Na doorvragen bleek echter dat de
casemanager nog nooit had gebeld zonder directe aanleiding, of nog nooit zonder afspraak op
bezoek was geweest. De deelnemers vulden desondanks ‘ja’ in, omdat de casemanager tijdens
een huisbezoek vaak zelf, uit eigen initiatief, voorstelt om een nieuwe afspraak te maken voor
het volgende bezoek. De vraag is verduidelijkt door tussen haakjes ‘belt spontaan of komt
langs zonder afspraak’ toe te voegen.
B4.1.4 Doorverwijzing naar andere vragen (cluster instructies)
Een opvallend probleem betrof het overslaan van volgende vragen bij de vraag: ‘Welke andere
zorgverleners zijn betrokken bij de zorg voor uw naaste in verband met dementie?’ De meeste
deelnemers kruisten meerdere zorgverleners aan en sloegen vervolgens de drie vervolgvragen
over. Deze vervolgvragen mochten volgens de instructie echter alleen overgeslagen worden
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wanneer er geen andere zorgverleners betrokken waren bij de zorg voor de naaste. Uit
verdiepende vragen bleek dat de ‘oversla-instructie’ verkeerd werd begrepen omdat de tekst
onderaan de vraag was geplaatst. De antwoordoptie ‘geen andere zorgverleners’ is bovenaan
het lijstje met antwoordcategorieën geplaatst om misinterpretatie te voorkomen.
B4.1.5 Overige problemen
Vrijwel alle deelnemers gaven aan grote problemen te ervaren bij het invullen van de vraag
over de eigen draagkracht: ‘Als de situatie blijft zoals die nu is, hoe lang kunt u het dan nog
aan?’ De deelnemers gaven aan deze vraag niet realistisch te vinden, omdat de situatie niet
blijft zoals die is. Eén deelnemer vond de vraag zelfs kwetsend: “Je kunt toch moeilijk zeggen
dat je wilt dat hij morgen dood is”. Veel deelnemers lieten om bovenstaande redenen de vraag
open. Zij konden geen antwoord geven. De vraag is om deze redenen verwijderd uit de
vragenlijst.
Tot slot bleken er invulproblemen te ontstaan bij het onderdeel ‘effecten van
casemanagement’. Zo gaven sommige deelnemers aan bij een aantal van de onderwerpen uit
de matrix geen hulp te wensen, of een onderwerp geen taak van het casemanagement te
vinden. Om problemen te voorkomen werd de antwoordcategorie ‘niet van toepassing: geen
hulp bij nodig’ toegevoegd.

B4.2 Resultaten tweede interviewronde en aanpassingen
In de tweede interviewronde werd speciale aandacht geschonken aan de vragen die aangepast
waren. Ook in deze ronde werden alle problemen gecodeerd met behulp van het
classificatieschema van Willis (1999; 2009). Over het algemeen leken de verbeteringen de
eerder geobserveerde problemen bij het invullen van de vragenlijst te verhelpen. Een nieuw
probleem dat vervolgens werd waargenomen had te maken met het gebruik van de term
‘naaste’ om de persoon met dementie aan te duiden. Sommige deelnemers dachten bij de
term ook aan andere familieleden, zoals kinderen of broers en zussen. Om misinterpretatie te
voorkomen is de term ‘naaste’ beter uitgelegd aan het begin van de vragenlijst en wordt de
term in de inleidende tekst bij het onderdeel ‘informatie en communicatie’ nogmaals herhaald.
Ook de instructie bij ‘effecten van casemanagement’ is aangepast. Dit omdat drie deelnemers
de nieuw toegevoegde antwoordcategorie ‘niet van toepassing: geen hulp bij nodig’ over het
hoofd zagen, terwijl de antwoordcategorie gezien hun situatie wel relevant leek. Ook vulde
één deelnemer de antwoorden op een subvraag uit de matrix bij ‘Effecten van
casemanagement’ in bij het vakje bestemd voor de subvraag eronder. Om dit in de toekomst
te voorkomen, werden horizontale streepjes geplaatst tussen de antwoordhokjes van de
verschillende subvragen.
B4.2.1 Nieuw opgenomen vraag: inschattingsvermogen casemanager
Het merendeel van de deelnemers aan de cognitieve interviews noemde het
inschattingsvermogen van de casemanager als een belangrijk onderdeel van het
casemanagement. Dit aspect werd nog niet uitgevraagd in de vragenlijst. Daarom is besloten
een nieuwe vraag toe te voegen: “Kan de casemanager de (ernst van de) situatie van u en uw
naaste goed inschatten?”
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Bijlage 5 Pilotversie ervaringenvragenlijst CQ-index

CQ-index Casemanagement Dementie
Vragenlijst
Voor mantelzorgers van mensen met
(verschijnselen van) dementie

Versie 1.0
April 2014

De vragenlijst is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met Stichting Geriant, Alzheimer Nederland en VGZ.
Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met de afdeling
Sociale Geneeskunde van het AMC.

INTRODUCTIE
Deze vragenlijst is bedoeld voor mantelzorgers van mensen met (verschijnselen van) dementie. Zorgt, of zorgde u
voor iemand met (verschijnselen van) dementie? Dan stellen wij het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen.
Door de vragenlijst in te vullen levert u een bijdrage aan de verbetering van de professionele begeleiding bij
dementie. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 25 minuten.
Uw antwoorden op de vragenlijst worden anoniem en vertrouwelijk gebruikt. Dit betekent dat niemand weet welke
antwoorden u heeft gegeven. Ook worden uw gegevens niet met anderen gedeeld. Het nummer dat op de
voorkant van deze vragenlijst staat wordt ALLEEN gebruikt om te kijken of de vragenlijst al is teruggestuurd. U
krijgt dan géén herinnering meer thuis gestuurd.
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u niet wilt meedoen aan dit onderzoek dan kunt u dit hieronder
aangeven door te klikken op ‘ik wil of kan deze vragenlijst niet invullen./, geef dit dan aan op het bijgevoegde
antwoordformulier. Stuur het antwoordformulier vervolgens terug in de bijgevoegde antwoordenvelop.
Heeft u vragen over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met Monique van Alphen, telefoonnummer
020 520 72 01 (op werkdagen tussen 09:00-17:00 uur), e-mailadres helpdesknivel@desan.nl.

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST


Het is voor het onderzoek belangrijk dat u de vragen zo volledig mogelijk invult en geen vragen overslaat.



De meeste vragen kunt u beantwoorden door een kruisje te zetten in het vakje van uw keuze.



Bij sommige vragen mag u meerdere vakjes aankruisen. Bij deze vragen staat dan meerdere antwoorden
mogelijk.



Bij sommige vragen kunt u zelf een antwoord opschrijven. Wilt u dit met blokletters doen in het aangewezen
vakje?



Het kan zijn dat een bepaalde vraag niet op u van toepassing is of dat u het antwoord niet weet. Beantwoord
deze vraag dan met ‘niet van toepassing’ of ‘weet ik niet’.



Soms wordt aan u gevraagd om enkele vragen over te slaan. U ziet dan een pijltje met een opmerking welke
vraag u daarna moet beantwoorden. Dit ziet er als volgt uit:





Ja  Ga door naar vraag …
Nee

Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat nog veranderen? Zet het verkeerd ingevulde hokje dan tussen
haakjes en kruis een ander antwoord aan, op de volgende manier:

 Ja
() Nee

2

ALGEMEEN
Deze vragenlijst is voor mantelzorgers van mensen
met (verschijnselen van) dementie. De vragenlijst
gaat over uw ervaringen met de begeleiding door
een casemanager bij de zorg voor uw naaste met
(verschijnselen van) dementie. Het gaat om uw
ervaringen in de afgelopen 12 maanden.
Een casemanager wordt ook wel persoonlijk
begeleider, zorgtrajectbegeleider of
dementieconsulent genoemd. Dit is een
zorgverlener die professionele ondersteuning biedt
aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.
In deze vragenlijst noemen we de zorgverlener
steeds de ‘casemanager’. Met ‘uw naaste’ bedoelen
we de persoon voor wie u zorgt, of zorgde in verband
met dementie.
1. Kreeg u in de afgelopen 12 maanden
begeleiding door een casemanager bij de
zorg voor uw naaste?
 Ja
 Nee  Deze vragenlijst is niet op u van
toepassing. Wilt u zo vriendelijk zijn de
vragenlijst terug te sturen in de
bijgevoegde antwoordenvelop?
(postzegel is niet nodig)
2. Is de begeleiding van de casemanager
inmiddels beëindigd?
 Nee, ik ontvang het nog steeds
 Ja, want mijn naaste is opgenomen in een
verpleeg- of verzorgingshuis
 Ja, want mijn naaste is overleden
 Ja, vanwege een andere reden, namelijk:
(a.u.b. in blokletters)

Ook als de begeleiding van de casemanager
inmiddels is beëindigd stellen wij het zeer op prijs als
u deze vragenlijst wilt invullen. De vragen zijn gesteld
alsof u nog steeds begeleiding ontvangt, maar gaan
over de afgelopen 12 maanden.
3. Sinds wanneer heeft of had uw naaste
verschijnselen van dementie?
 Minder dan een half jaar
 Een half jaar tot 1 jaar
 1 tot 2 jaar
 2 tot 3 jaar
 3 tot 4 jaar
 4 tot 5 jaar
 Meer dan 5 jaar
 Weet ik niet
4. Is bij uw naaste (een vorm van) dementie
vastgesteld?
 Nee, nog geen diagnose
 Ja, diagnose vastgesteld
 Weet ik niet
5. Hoe lang krijgt of kreeg u begeleiding van een
casemanager bij de zorg voor uw naaste?
 Minder dan een half jaar
 Een half jaar tot 1 jaar
 1 tot 2 jaar
 2 tot 3 jaar
 3 tot 4 jaar
 4 tot 5 jaar
 Meer dan 5 jaar
6. Wat is uw relatie met uw naaste? Degene
voor wie ik zorg(de) is mijn…..
 Partner
 Ouder (eventueel schoon-, stief- of
pleegouder)
 Grootouder
 Zus of broer
 Zoon of dochter
 Ander familielid
 Vriend(in), kennis, collega
 Buurvrouw of –man
 Anders, namelijk:
(a.u.b. in blokletters)
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7. Hoe vaak zorgt of zorgde u meestal voor uw
naaste?
 Dag en nacht
 Dagelijks
 3 tot 6 keer per week
 1 tot 2 keer per week
 Minder dan 1 keer per week
 Minder dan 1 keer per maand
 Heel wisselend
8. Waarmee helpt of hielp u uw naaste?
(meerdere antwoorden mogelijk)
 Gezelschap houden
 Emotionele steun (luisterend oor)
 Een oogje in het zeil houden (toezicht)
 Huishoudelijke hulp (bijvoorbeeld
schoonmaken, de was doen, boodschappen)
 Begeleiding (bijvoorbeeld regelen van hulp
en administratieve zaken, bij bezoek aan
artsen of bezoek familie)
 Persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld baden,
douchen, aankleden)
 Anders, namelijk:
(a.u.b. in blokletters)

BESCHIKBAARHEID EN BEREIKBAARHEID
De volgende vragen gaan over de beschikbaarheid
en bereikbaarheid van de casemanager.
9. Wie heeft het initiatief genomen om
casemanagement te starten? (meerdere
antwoorden mogelijk)
 Ik zelf
 Mijn naaste
 De huisarts
 De wijkverpleging
 Iemand anders, namelijk:
(a.u.b. in blokletters)

10. Kreeg u zo snel als u wilde begeleiding van
een casemanager bij de zorg voor uw naaste?
 Nee, de begeleiding startte te laat
 Nee, de begeleiding startte te vroeg
 Ja, de begeleiding startte op tijd
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11. Had u één vaste casemanager in de
afgelopen 12 maanden? (in een normale
situatie, buiten de vakantieperiode)
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
12. Heeft u een vervanger gekregen toen de
casemanager afwezig was?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Weet ik niet
 Niet van toepassing: er was geen vervanging
nodig
13. Hoe vaak had u in de afgelopen 12 maanden
contact met de casemanager? (afspraken,
bezoeken, telefonisch of via e-mail)
 Vrijwel dagelijks
 Wekelijks
 Maandelijks
 Elke 2 of 3 maanden
 Elke 4 of 5 maanden
 Halfjaarlijks
 Heel wisselend
 Weet ik niet
14. Heeft u zo vaak als u wilt contact met de
casemanager?
 Nee, te weinig contact
 Nee, te veel contact
 Ja
15. Stelt de casemanager zelf voor om een
nieuwe afspraak te maken? (huisbezoek,
telefonisch of e-mailcontact)
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
16. Is de casemanager goed te bereiken
(telefonisch of per e-mail)?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

17. Is de bereikbaarheid buiten kantooruren
geregeld? (’s avonds, ’s nachts en in het
weekend)
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Weet ik niet: ik heb niet gebeld buiten
kantooruren

INFORMATIE EN ONDERSTEUNING
De volgende vragen gaan over de informatie en
ondersteuning die u ontvangt bij de zorg voor uw
naaste. Met ‘uw naaste’ bedoelen we de persoon
voor wie u zorgt in verband met dementie.
18. Weet u wat u van de begeleiding van de
casemanager mag verwachten?
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
19. Helpt de casemanager u bij het vinden van de
weg in de (dementie)zorg?
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
20. Informeert de casemanager u over dementie?
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
21. Krijgt u informatie over mogelijkheden voor
ondersteuning voor uzelf? (bijvoorbeeld
praatgroepen, cursussen, oppas, respijtzorg)
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
 Niet van toepassing: niet nodig

22. Krijgt u informatie over de mogelijkheden
voor zorg voor mensen met dementie?
(bijvoorbeeld dagbesteding, thuiszorg,
woonvormen en activiteiten)
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
 Niet van toepassing: niet nodig
23. Geeft de casemanager adviezen of tips over
hoe u met uw naaste kunt omgaan?
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
24. Sluiten de informatie en adviezen van de
casemanager aan op uw persoonlijke
situatie?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
25. Helpt de casemanager bij het aanvragen van
zorg, hulp of woonvoorzieningen?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Niet van toepassing: niet nodig
26. Helpt de casemanager bij het regelen van
wettelijke en financiële zaken? (bijvoorbeeld
wilsverklaring, bewindvoering, machtigingen)
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Niet van toepassing: niet nodig
27. Kunt u uw verhaal kwijt bij de casemanager?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
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28. Heeft de casemanager aandacht voor hoe het
met u gaat?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

35. Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van
de casemanager?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

29. Heeft de casemanager aandacht voor hoe het
met uw naaste met dementie gaat?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

36. Krijgt u de mogelijkheid om te beslissen over
de zorg voor uw naaste?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

CONTACT EN COMMUNICATIE
De volgende vragen gaan over het contact met de
casemanager.
30. Luistert de casemanager aandachtig naar u?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
31. Heeft de casemanager genoeg tijd voor u?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
32. Neemt de casemanager u serieus?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
33. Komt de casemanager gemaakte afspraken
na?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
34. Legt de casemanager dingen op een
begrijpelijke manier uit?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
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37. Heeft de casemanager aandacht voor wat uw
naaste nodig heeft?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Weet ik niet
38. Heeft de casemanager aandacht voor wat u
nodig heeft?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
39. Kan de casemanager de (ernst van de)
situatie van u en uw naaste goed inschatten?
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
 Niet van toepassing
40. Heeft u een persoonlijke klik met de
casemanager?
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
 Weet ik niet: te weinig contact gehad

OVERLEG EN SAMENWERKING
De volgende vragen gaan over het overleg met de
casemanager. Ook worden vragen gesteld over de
manier waarop de casemanager ervoor zorgt dat
andere zorgverleners samenwerken.
41. Overlegt de casemanager met u of u en uw
naaste meer of andere zorg of hulp nodig
hebben?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
42. Houdt de casemanager u op de hoogte van
wat hij of zij doet voor u en uw naaste?
(telefonisch, e-mail of zorgmap)
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
43. Welke andere zorgverleners zijn er betrokken
bij de zorg voor uw naaste in verband met
dementie? (meerdere antwoorden mogelijk)
 Geen andere zorgverleners  Ga door naar
vraag 47
 Huisarts
 Thuiszorgmedewerker
 Wijkverpleegkundige
 Medewerkers van de dagbesteding
 Psycholoog
 Maatschappelijk werker
 Praktijkondersteuner huisarts
 Specialist ouderengeneeskunde
 Klinisch geriater
 Neuroloog
 Psychiater
 Ergotherapeut
 Fysiotherapeut
 Diëtist
 Andere zorgverlener(s), namelijk:

44. Houdt de casemanager de zorgverleners op
de hoogte van de situatie?
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
 Weet ik niet
 Niet van toepassing
45. Zorgt de casemanager ervoor dat de
zorgverleners goed samenwerken?
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
 Weet ik niet
 Niet van toepassing
46. Zorgt de casemanager ervoor dat de zorg van
verschillende zorgverleners op elkaar
aansluit?
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
 Weet ik niet
 Niet van toepassing
47. Woont of woonde uw naaste in een verpleegof verzorgingshuis in de afgelopen 12
maanden?
 Nee  Ga door naar vraag 49
 Ja
48. Hielp de casemanager bij de overgang van
thuis naar het verpleeg- of verzorgingshuis?
(bijvoorbeeld door overleg en overdracht van
informatie)
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
 Niet van toepassing

(a.u.b. in blokletters)
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EFFECTEN VAN CASEMANAGEMENT
Wilt u voor elke vraag hieronder aangeven in hoeverre de casemanager erbij helpt. Als u ergens geen hulp bij
nodig heeft, kruis dan de antwoordoptie: ‘niet van toepassing, geen hulp bij nodig’ aan.
49. Helpt de casemanager bij:

Nee, helpt

Ja, helpt een

Ja, helpt

Ja, helpt

helemaal niet

beetje

grotendeels

helemaal

Niet van
toepassing:
geen hulp bij
nodig

a. het beter volhouden van de zorg
voor uw naaste?











b. het langer thuis kunnen blijven
wonen van uw naaste?











c.

het omgaan met dementie?











d. de omgang met uw naaste?
(geheugenproblemen en
gedragsveranderingen)











e. het combineren van de zorg voor
uw naaste met uw andere
verantwoordelijkheden?
(bijvoorbeeld werk, gezin)











f.











g. het onderhouden van uw
vriendschappen en sociale
contacten?











h. het bespreekbaar maken van
dementie in uw omgeving? (familie,
vrienden, buren)





















i.
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het behouden van tijd voor uzelf?

het hulp vragen en krijgen van
mensen in uw omgeving? (familie,
vrienden, buren)

ALGEMEEN OORDEEL OVER DE
BEGELEIDING VAN DE CASEMANAGER
De volgende vragen gaan over uw algemene
oordeel over de begeleiding van de casemanager.
50. Welk cijfer geeft u de begeleiding van de
casemanager? Een 0 betekent: heel erg
slecht. Een 10 betekent: uitstekend.
 0 heel erg slechte begeleiding
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10 uitstekende begeleiding
51. Zou u de begeleiding van de casemanager
bij andere mantelzorgers aanbevelen?
 Beslist niet
 Waarschijnlijk niet
 Waarschijnlijk wel
 Beslist wel
52. Wat waardeert u het meeste aan de
begeleiding van de casemanager?

ACHTERGRONDVRAGEN
De onderstaande vragen gaan over uzelf en uw
naaste. De vragen zijn bedoeld om de resultaten uit
deze vragenlijst van verschillende groepen mensen
met elkaar te kunnen vergelijken.
De volgende vragen gaan over uw naaste.
54. Is de persoon voor wie u zorgt of zorgde een
man of een vrouw?
 Man
 Vrouw
55. Wat is of was de leeftijd van uw naaste?
 18 t/m 44 jaar
 45 t/m 54 jaar
 55 t/m 64 jaar
 65 t/m 74 jaar
 75 t/m 84 jaar
 85 jaar of ouder
56. Wat is of was de leefsituatie van uw naaste?
 Alleenwonend
 Samenwonend met partner
 Samenwonend met partner en kind(eren)
 Samenwonend met kind(eren)
 Woont in een verpleeg-/verzorgingshuis
 Anders, namelijk:
(a.u.b. in blokletters)

57. Woont of woonde uw naaste in de afgelopen
12 maanden bij u in huis?
 Nee
 Ja
(a.u.b. in blokletters)

53. Als u één ding zou kunnen veranderen aan
de begeleiding van de casemanager, wat
zou dat dan zijn?

(a.u.b. in blokletters)

De volgende vragen gaan over uzelf.
58. Bent u man of een vrouw?
 Man
 Vrouw
59. Wat is uw leeftijd?
 18 t/m 44 jaar
 45 t/m 54 jaar
 55 t/m 64 jaar
 65 t/m 74 jaar
 75 t/m 84 jaar
 85 jaar of ouder
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60. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een
opleiding afgerond met diploma of voldoende
getuigschrift)
 Geen opleiding (lager onderwijs niet
afgemaakt)
 Lager onderwijs (basisschool, speciaal
basisonderwijs)
 Lager of voorbereidend beroepsonderwijs
(zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO)
 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
(zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t)
 Middelbaar beroepsonderwijs en
beroepsbegeleidend onderwijs (zoals:
MKBO-lang, MTS, MEAO, BOL,
BBL, INAS)
 Hoger algemeen en voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs (zoals: HAVO,
VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS)
 Hoger beroepsonderwijs (zoals: HBO, HTS,
HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk
onderwijs)
 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
 Anders, namelijk:

63. Wat is het geboorteland van uw moeder?
1. Nederland
2. Indonesië/Nederlands-Indië
3. Suriname
4. Marokko
5. Turkije
6. Duitsland
7. (Voormalig) Nederlandse Antillen
8. Aruba
9. Anders, namelijk:
(a.u.b. in blokletters)

64. In welke taal praat u thuis het meest?
 Nederlands
 Fries
 Nederlands dialect
 Indonesisch
 Sranan (Surinaams)
 Marokkaans-Arabisch
 Turks
 Duits
 Papiaments (Nederlandse Antillen)
 Anders, namelijk:

(a.u.b. in blokletters)

61. Wat is het geboorteland van uzelf?
 Nederland
 Indonesië/Nederlands-Indië
 Suriname
 Marokko
 Turkije
 Duitsland
 (Voormalig) Nederlandse Antillen
 Aruba
 Anders, namelijk:
(a.u.b. in blokletters)

62. Wat is het geboorteland van uw vader?
 Nederland
 Indonesië/Nederlands-Indië
 Suriname
 Marokko
 Turkije
 Duitsland
 (Voormalig) Nederlandse Antillen
 Aruba
 Anders, namelijk:
(a.u.b. in blokletters)
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(a.u.b. in blokletters)

65. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid
noemen?
 Uitstekend
 Zeer goed
 Goed
 Matig
 Slecht
66. Hoe beoordeelt u nu uw gezondheid, in
vergelijking met een jaar geleden? Mijn
gezondheid is nu…..
 Veel beter
 Iets beter
 Ongeveer hetzelfde
 Iets slechter
 Veel slechter
67. Hoe zou u over het algemeen uw psychische
of geestelijke gezondheid noemen?
 Uitstekend
 Zeer goed
 Goed
 Matig
 Slecht

68. Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst
in te vullen?
 Ja, samen met mijn naaste ingevuld
 Ja, iemand anders dan mijn naaste heeft
geholpen
 Nee  Ga door naar vraag 70
69. Hoe heeft die persoon u geholpen?
 Heeft de vragen voorgelezen
 Heeft mijn antwoorden ingevuld
 Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord
 Heeft de vragen in mijn taal vertaald
 Heeft op een andere manier geholpen,
namelijk:

70. Wat vindt u van de lengte van deze
vragenlijst?
 Veel te lang
 Een beetje te lang
 Precies goed
 Een beetje te kort
 Veel te kort
71. We willen de vragenlijst blijven verbeteren. We
horen dan ook graag wat u van de vragenlijst
vindt. Mist u iets in deze vragenlijst? Of heeft u
nog opmerkingen of tips? Dan kunt u dat
hieronder opschrijven.

(a.u.b. in blokletters)

(a.u.b. in blokletters)

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
Wilt u de ingevulde vragenlijst a.u.b. terugsturen in bijgevoegde antwoordenvelop.
Een postzegel is niet nodig.
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Bijlage 6 Pilotversie belangenvragenlijst CQ-index

CQ-index Casemanagement Dementie
Belangenvragenlijst
Voor mantelzorgers van mensen met
(verschijnselen van) dementie

Versie 1.0
Mei 2014

De vragenlijst is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met Stichting Geriant, Alzheimer Nederland en VGZ.
Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met de afdeling
Sociale Geneeskunde van het AMC.

INTRODUCTIE
Deze vragenlijst is bedoeld voor mantelzorgers van mensen met (verschijnselen van) dementie. Zorgt of zorgde u
voor iemand met (verschijnselen van) dementie? Dan stellen wij het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen.
Door de vragenlijst in te vullen levert u een bijdrage aan de verbetering van de professionele begeleiding bij
dementie. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 25 minuten.
Uw antwoorden op de vragenlijst worden anoniem en vertrouwelijk gebruikt. Dit betekent dat niemand weet welke
antwoorden u heeft gegeven. Ook worden uw gegevens niet met anderen gedeeld.
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u niet wilt meedoen aan dit onderzoek, kunt u dat hieronder
aangeven door te klikken op ‘ik wil of kan deze vragenlijst niet invullen. Heeft u vragen over het onderzoek dan
kunt u contact opnemen met Monique van Alphen, telefoonnummer 020 520 72 01 (op werkdagen tussen 09:0017:00 uur), e-mailadres helpdesknivel@desan.nl.

 ‘Ik wil of kan deze vragenlijst niet invullen’
U heeft aangegeven dat u deze vragenlijst niet wil of kan invullen omdat:
 Ik wil niet meedoen met dit onderzoek
 Ik heb geen tijd om de vragenlijst in te vullen
 Anders, namelijk:

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST
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Het is belangrijk dat de vragen alleen worden ingevuld door de persoon die in de begeleidende e-mail staat.
Als deze persoon zelf de vragenlijst niet kan invullen, dan is hulp toegestaan. Het is niet de bedoeling om de
vragenlijst aan iemand anders door te geven.
De meeste vragen kunt u beantwoorden door het vakje van uw keuze aan te klikken.
Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Bij deze vragen staat aangegeven dat u meerdere
vakjes kunt aanklikken. Bij een aantal vragen kunt u zelf een antwoord intypen.
Het kan zijn dat een bepaalde vraag niet op u van toepassing is. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van
toepassing’, ‘weet ik niet’, of de bij de specifieke vraag behorende extra antwoordmogelijkheid.
U kunt een antwoord veranderen door een ander vakje aan te klikken. U kunt ook teruggaan naar een eerdere
vraag om het antwoord aan te passen. Als u aan het eind de vragenlijst heeft verzonden, kunt u geen
antwoorden meer veranderen.
Elke keer als u op de knop 'Volgende' klikt, worden uw antwoorden opgeslagen en komt de volgende pagina
met vragen. Met 'Vorige' kunt u terugbladeren naar eerdere vragen.
Bent u nog niet klaar met invullen van de vragenlijst, maar wilt u even pauzeren of later verder gaan met
invullen? Klik dan op 'STOP' rechtsboven in het scherm. Alle ingevulde vragen worden bewaard. Als u later
opnieuw inlogt hoeft u niet alle vragen opnieuw in te vullen.
Als de verbinding met de server verbroken wordt (door een technische storing of omdat u langer dan 10
minuten niet 'actief' bent geweest), dan kunt u na 10 minuten opnieuw inloggen. U kunt dan verder gaan waar
u gebleven was.
Bij technische vragen of problemen kunt u op HELP klikken (boven in het scherm). Als u er met deze
informatie niet uitkomt, dan kunt u een mail sturen naar nivel@desan.nl. Vergeet niet de foutboodschap te
vermelden.

ALGEMEEN
Deze vragenlijst gaat over wat u belangrijk vindt als
het gaat om de begeleiding door een
casemanager bij de zorg voor uw naaste met
(verschijnselen van) dementie.
U heeft een aantal van de vragen al eerder
beantwoord in de vragenlijst ‘Ervaringen met
casemanagement bij dementie’. Om uw privacy en
anonimiteit te kunnen garanderen, kunnen wij uw
antwoorden uit die vragenlijst niet gebruiken voor
deze vragenlijst. Daarom stellen wij u de vragen
opnieuw.
Een casemanager wordt ook wel persoonlijk
begeleider, zorgtrajectbegeleider of
dementieconsulent genoemd. Dit is een
zorgverlener die professionele ondersteuning biedt
aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.
In deze vragenlijst noemen we de zorgverlener
steeds de ‘casemanager’. Met ‘uw naaste’ bedoelen
we de persoon voor wie u zorgt, of zorgde in verband
met dementie.

1. Kreeg u in de afgelopen 12 maanden
begeleiding van een casemanager bij de zorg
voor uw naaste?
 Ja
 Nee  Deze vragenlijst is niet op u van
toepassing.
2. Is de begeleiding van de casemanager
inmiddels beëindigd?
 Nee, ik ontvang het nog steeds
 Ja, want mijn naaste is opgenomen in een
verpleeg- of verzorgingshuis
 Ja, want mijn naaste is overleden
 Ja, vanwege een andere reden, namelijk:

Ook als de begeleiding van de casemanager
inmiddels is beëindigd stellen wij het zeer op prijs als
u deze vragenlijst wilt invullen. De vragen zijn gesteld
alsof u nog steeds casemanagement ontvangt, maar
gaan over de afgelopen 12 maanden.

3. Sinds wanneer heeft of had uw naaste
verschijnselen van dementie?
 Minder dan een half jaar
 Een half jaar tot 1 jaar
 1 tot 2 jaar
 2 tot 3 jaar
 3 tot 4 jaar
 4 tot 5 jaar
 Meer dan 5 jaar
 Weet ik niet
4. Is bij uw naaste (een vorm van) dementie
vastgesteld?
 Nee, nog geen diagnose
 Ja, diagnose vastgesteld
 Weet ik niet
5. Hoe lang krijgt of kreeg u begeleiding van een
casemanager bij de zorg voor uw naaste?
 Minder dan een half jaar
 Een half jaar tot 1 jaar
 1 tot 2 jaar
 2 tot 3 jaar
 3 tot 4 jaar
 4 tot 5 jaar
 Meer dan 5 jaar
6. Wat is uw relatie met uw naaste? Degene
voor wie ik zorg(de) is mijn…..
 Partner
 Ouder (eventueel schoon-, stief- of
pleegouder)
 Grootouder
 Zus of broer
 Zoon of dochter
 Ander familielid
 Vriend(in), kennis, collega
 Buurvrouw of –man
 Anders, namelijk:

7. Hoe vaak zorgt of zorgde u meestal voor uw
naaste?
 Dag en nacht
 Dagelijks
 3 tot 6 keer per week
 1 tot 2 keer per week
 Minder dan 1 keer per week
 Minder dan 1 keer per maand
 Heel wisselend
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8. Waarmee helpt of hielp u uw naaste?
(meerdere antwoorden mogelijk)
 Gezelschap houden
 Emotionele steun (luisterend oor)
 Een oogje in het zeil houden (toezicht)
 Huishoudelijke hulp (bijvoorbeeld
schoonmaken, de was doen, boodschappen)
 Begeleiding (bijvoorbeeld regelen van hulp
en administratieve zaken, bij bezoek aan
artsen of bezoek familie)
 Persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld baden,
douchen, aankleden)
 Anders, namelijk:

9. Wie heeft het initiatief genomen om
casemanagement te starten? (meerdere
antwoorden mogelijk)
 Ik zelf
 Mijn naaste
 De huisarts
 De wijkverpleging
 Iemand anders, namelijk:

Wat vindt u belangrijk als het gaat om de begeleiding van een casemanager bij de zorg voor een naaste
met dementie?
De volgende vragen gaan over wat u verwacht en belangrijk vindt aan de begeleiding van een casemanager, bij de
zorg voor uw naaste met dementie. Wij willen graag weten wat u belangrijk vindt bij een aantal verschillende
onderdelen van de begeleiding door een casemanager.

BESCHIKBAARHEID EN BEREIKBAARHEID
De volgende vragen gaan over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de casemanager. Wilt u bij elke zin
hieronder het vakje aankruisen dat het beste bij uw mening past?
Wat vindt u belangrijk?

Niet
belangrijk

Eigenlijk
wel
belangrijk

Belangrijk

Heel
erg
belangrijk

10. Vindt u het belangrijk dat u zo snel als u wilt begeleiding van
een casemanager krijgt bij de zorg voor uw naaste?

❑

❑

❑

❑

11. Vindt u het belangrijk om begeleiding te krijgen van één vaste
casemanager?

❑

❑

❑

❑

12. Vindt u het belangrijk dat u een vervanger krijgt, als de
casemanager afwezig is?

❑

❑

❑

❑

13. Vindt u het belangrijk om regelmatig contact te hebben met de
casemanager?

❑

❑

❑

❑

14. Vindt u het belangrijk om zo vaak als u wilt contact te hebben
met de casemanager?

❑

❑

❑

❑

15. Vindt u het belangrijk dat de casemanager zelf voorstelt om
een nieuwe afspraak te maken?

❑

❑

❑

❑

16. Vindt u het belangrijk dat de casemanager goed te bereiken is?
(telefonisch of per e-mail)

❑

❑

❑

❑

17. Vindt u het belangrijk dat de bereikbaarheid buiten kantooruren
geregeld is? (’s avonds, ’s nachts en in het weekend)

❑

❑

❑

❑
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INFORMATIE EN ONDERSTEUNING
De volgende vragen gaan over de informatie en ondersteuning die u ontvangt bij de zorg voor uw naaste. Met ‘uw
naaste’ bedoelen we de persoon voor wie u zorgt in verband met dementie. Wilt u bij elke zin hieronder het vakje
aankruisen dat het beste bij uw mening past?
Wat vindt u belangrijk?

Niet
belangrijk

Eigenlijk
wel
belangrijk

Belangrijk

Heel
erg
belangrijk

18. Vindt u het belangrijk dat u weet wat u van de begeleiding van
de casemanager mag verwachten?

❑

❑

❑

❑

19. Vindt u het belangrijk dat de casemanager u helpt bij het
vinden van de weg in de (dementie)zorg?

❑

❑

❑

❑

20. Vindt u het belangrijk dat de casemanager u informeert over
dementie?

❑

❑

❑

❑

21. Vindt u het belangrijk dat u informatie krijgt over mogelijkheden
voor ondersteuning voor uzelf? (bijvoorbeeld praatgroepen,
cursussen, oppas, respijtzorg)

❑

❑

❑

❑

22. Vindt u het belangrijk dat u informatie krijgt over mogelijkheden
voor zorg voor mensen met dementie? (bijvoorbeeld
dagbesteding, thuiszorg, woonvormen en activiteiten)

❑

❑

❑

❑

23. Vindt u het belangrijk dat de casemanager adviezen of tips
geeft over hoe u met uw naaste kunt omgaan?

❑

❑

❑

❑

24. Vindt u het belangrijk dat de informatie en adviezen van de
casemanager aansluiten op uw persoonlijke situatie?

❑

❑

❑

❑

25. Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij het
aanvragen van zorg, hulp of woonvoorzieningen?

❑

❑

❑

❑

26. Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij het regelen
van wettelijke en financiële zaken? (bijvoorbeeld wilsverklaring,
bewindvoering, machtigingen)

❑

❑

❑

❑

27. Vindt u het belangrijk dat u uw verhaal kwijt kunt bij de
casemanager?

❑

❑

❑

❑

28. Vindt u het belangrijk dat de casemanager aandacht heeft voor
hoe het met u gaat?

❑

❑

❑

❑

29. Vindt u het belangrijk dat de casemanager aandacht heeft voor
hoe het met uw naaste met dementie gaat?

❑

❑

❑

❑
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CONTACT EN COMMUNICATIE
De volgende vragen gaan over het contact met de casemanager. Wilt u bij elke zin hieronder het vakje aankruisen
dat het beste bij uw mening past?
Wat vindt u belangrijk?

Niet
belangrijk

Eigenlijk
wel
belangrijk

Belangrijk

Heel
erg
belangrijk

30. Vindt u het belangrijk dat de casemanager aandachtig naar u
luistert?

❑

❑

❑

❑

31. Vindt u het belangrijk dat de casemanager genoeg tijd voor u
heeft?

❑

❑

❑

❑

32. Vindt u het belangrijk dat de casemanager u serieus neemt?

❑

❑

❑

❑

33. Vindt u het belangrijk dat de casemanager gemaakte
afspraken nakomt?

❑

❑

❑

❑

34. Vindt u het belangrijk dat de casemanager dingen op een
begrijpelijke manier uitlegt?

❑

❑

❑

❑

35. Vindt u het belangrijk dat u vertrouwen kunt hebben in de
deskundigheid van de casemanager?

❑

❑

❑

❑

36. Vindt u het belangrijk dat u de mogelijkheid krijgt om te
beslissen over de zorg voor uw naaste?

❑

❑

❑

❑

37. Vindt u het belangrijk dat de casemanager aandacht heeft voor
wat uw naaste nodig heeft?

❑

❑

❑

❑

38. Vindt u het belangrijk dat de casemanager aandacht heeft voor
wat u nodig heeft?

❑

❑

❑

❑

39. Vindt u het belangrijk dat de casemanager de (ernst van de)
situatie van u en uw naaste goed kan inschatten?

❑

❑

❑

❑

40. Vindt u het belangrijk om een persoonlijke klik met de
casemanager te hebben?

❑

❑

❑

❑
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OVERLEG EN SAMENWERKING
De volgende vragen gaan over het overleg met de casemanager. Ook worden vragen gesteld over de
samenwerking met andere zorgverleners. Wilt u bij elke zin hieronder het vakje aankruisen dat het beste bij uw
mening past?
Wat vindt u belangrijk?

Niet
belangrijk

Heel
Eigenlijk Belangrijk
erg
wel
belangrijk
belangrijk

41. Vindt u het belangrijk dat de casemanager met u overlegt of u
meer of andere zorg of hulp nodig heeft?

❑

❑

❑

❑

42. Vindt u het belangrijk dat de casemanager u op de hoogte
houdt van wat hij of zij doet voor u en uw naaste? (telefonisch,
e-mail of zorgmap)

❑

❑

❑

❑

43. Vindt u het belangrijk dat de casemanager de zorgverleners op
de hoogte houdt van de situatie?

❑

❑

❑

❑

44. Vindt u het belangrijk dat de casemanager ervoor zorgt dat de
zorgverleners goed samenwerken?

❑

❑

❑

❑

45. Vindt u het belangrijk dat de casemanager ervoor zorgt dat de
zorg van verschillende zorgverleners op elkaar aansluit?

❑

❑

❑

❑

46. Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij de
overgang van thuis naar het verpleeg- of verzorgingshuis?
(bijvoorbeeld door overleg en overdracht van informatie)

❑

❑

❑

❑
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EFFECTEN VAN CASEMANAGEMENT
De volgende vragen gaan over de hulp van de casemanager. Wilt u bij elke zin hieronder het vakje aankruisen
dat het beste bij uw mening past?
Wat vindt u belangrijk?

Niet
belangrijk

Eigenlijk
wel
belangrijk

Belangrijk

Heel
erg
belangrijk

47. Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij het
volhouden van de zorg voor uw naaste?

❑

❑

❑

❑

48. Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij het langer
thuis kunnen blijven wonen van uw naaste?

❑

❑

❑

❑

49. Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij het omgaan
met dementie?

❑

❑

❑

❑

50. Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij de omgang
met uw naaste? (geheugenproblemen en
gedragsveranderingen)

❑

❑

❑

❑

51. Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij het
combineren van de zorg voor uw naaste met uw andere
verantwoordelijkheden? (bijvoorbeeld werk, gezin)

❑

❑

❑

❑

52. Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij het
behouden van tijd voor uzelf?

❑

❑

❑

❑

53. Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij het
onderhouden van vriendschappen en sociale contacten?

❑

❑

❑

❑

54. Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij het
bespreekbaar maken van dementie in uw omgeving? (familie,
vrienden, buren)

❑

❑

❑

❑

55. Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij het vragen
en krijgen van hulp van mensen in uw omgeving? (familie,
vrienden, buren)

❑

❑

❑

❑
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ALGEMEEN OORDEEL OVER DE
BEGELEIDING VAN DE CASEMANAGER
De volgende vragen gaan over uw algemene
oordeel over de begeleiding van de casemanager.
56.

Welk cijfer geeft u de begeleiding van de
casemanager? Een 0 betekent: heel erg
slecht. Een 10 betekent: uitstekend.
 0 heel erg slechte begeleiding
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10 uitstekende begeleiding

ACHTERGRONDVRAGEN
De onderstaande vragen gaan over uzelf en uw
naaste. De vragen zijn bedoeld om de resultaten uit
deze vragenlijst van verschillende groepen mensen
met elkaar te kunnen vergelijken.
U heeft deze vragen al eerder beantwoord in de
vragenlijst ‘Ervaringen met casemanagement bij
dementie’. Om uw privacy en anonimiteit te kunnen
garanderen, kunnen wij uw antwoorden uit die
vragenlijst niet gebruiken voor deze vragenlijst.
Daarom stellen wij u de vragen opnieuw.
De volgende vragen gaan over uw naaste:
60.

Is de persoon voor wie u zorgt of zorgde
een man of een vrouw?
 Man
 Vrouw

57.

Zou u de begeleiding van de
casemanager bij andere mantelzorgers
aanbevelen?
 Beslist niet
 Waarschijnlijk niet
 Waarschijnlijk wel
 Beslist wel

61.

Wat is of was de leeftijd van uw naaste?
 18 t/m 44 jaar
 45 t/m 54 jaar
 55 t/m 64 jaar
 65 t/m 74 jaar
 75 t/m 84 jaar
 85 jaar of ouder

58.

Wat waardeert u het meeste aan de
begeleiding van de casemanager?

62.

Wat is of was de leefsituatie van uw
naaste?
 Alleenwonend
 Samenwonend met partner
 Samenwonend met partner en kind(eren)
 Samenwonend met kind(eren)
 Woont in een verpleeg-/verzorgingshuis
 Anders, namelijk:

63.

Woont of woonde uw naaste in de
afgelopen 12 maanden bij u in huis?
 Nee
 Ja

64.

Woont of woonde uw naaste in een
verpleeg- of verzorgingshuis in de
afgelopen 12 maanden?
 Nee
 Ja

59.

Als u één ding zou kunnen veranderen
aan de begeleiding van de casemanager,
wat zou dat dan zijn?
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De volgende vragen gaan over uzelf:
65.

Bent u man of een vrouw?
 Man
 Vrouw

66.

Wat is uw leeftijd?
 18 t/m 44 jaar
 45 t/m 54 jaar
 55 t/m 64 jaar
 65 t/m 74 jaar
 75 t/m 84 jaar
 85 jaar of ouder

67.

68.

10

Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een
opleiding afgerond met diploma of
voldoende getuigschrift)
 Geen opleiding (lager onderwijs niet
afgemaakt)
 Lager onderwijs (basisschool, speciaal
basisonderwijs)
 Lager of voorbereidend beroepsonderwijs
(zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO)
 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
(zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t)
 Middelbaar beroepsonderwijs en
beroepsbegeleidend onderwijs (zoals:
MKBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS)
 Hoger algemeen en voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs (zoals: HAVO,
VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS)
 Hoger beroepsonderwijs (zoals: HBO, HTS,
HEAO, HBO-V, kandidaats
wetenschappelijk onderwijs)
 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
 Anders, namelijk:

Wat is het geboorteland van uzelf?
 Nederland
 Indonesië/Nederlands-Indië
 Suriname
 Marokko
 Turkije
 Duitsland
 Nederlandse Antillen
 Aruba
 Anders, namelijk:

69.

Wat is het geboorteland van uw vader?
 Nederland
 Indonesië/Nederlands-Indië
 Suriname
 Marokko
 Turkije
 Duitsland
 Nederlandse Antillen
 Aruba
 Anders, namelijk:

70.

Wat is het geboorteland van uw moeder?
 Nederland
 Indonesië/Nederlands-Indië
 Suriname
 Marokko
 Turkije
 Duitsland
 Nederlandse Antillen
 Aruba
 Anders, namelijk:

71.

In welke taal praat u thuis het meest?
 Nederlands
 Fries
 Nederlands dialect
 Indonesisch
 Sranan (Surinaams)
 Marokkaans-Arabisch
 Turks
 Duits
 Papiaments (Nederlandse Antillen)
 Anders, namelijk:

72.

Hoe zou u over het algemeen uw
gezondheid noemen?
 Uitstekend
 Zeer goed
 Goed
 Matig
 Slecht

73.

Hoe beoordeelt u nu uw gezondheid, in
vergelijking met een jaar geleden? Mijn
gezondheid is nu…..
 Veel beter
 Iets beter
 Ongeveer hetzelfde
 Iets slechter
 Veel slechter

74.

Hoe zou u over het algemeen uw
psychische of geestelijke gezondheid
noemen?
 Uitstekend
 Zeer goed
 Goed
 Matig
 Slecht

75.

Heeft iemand u geholpen om deze
vragenlijst in te vullen?
 Ja, samen met mijn naaste ingevuld
 Ja, iemand anders dan mijn naaste heeft
geholpen
 Nee  Ga door naar vraag 77

76.

Hoe heeft die persoon u geholpen?
 Heeft de vragen voorgelezen
 Heeft mijn antwoorden opgeschreven
 Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord
 Heeft de vragen in mijn taal vertaald
 Heeft op een andere manier geholpen,
namelijk:

77.

Wat vindt u van de lengte van deze
vragenlijst?
 Veel te lang
 Een beetje te lang
 Precies goed
 Een beetje te kort
 Veel te kort

78.

We willen de vragenlijst blijven verbeteren.
We horen dan ook graag wat u van de
vragenlijst vindt. Mist u iets in deze
vragenlijst? Of heeft u nog opmerkingen of
tips? Dan kunt u dat hieronder intypen.

Dit is het einde van de vragenlijst.
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
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Bijlage 7 Organisatiekenmerken dementienetwerken
Tabel B7.1 Overzicht (organisatie)kenmerken van deelnemende dementienetwerken aan het pilotonderzoek
netwerk

jaar oprichting
aanbod cm*

startpunt cm*

aantal cliënten
in zorg

aantal
casemanagers
in dienst

opleidingsniveau
aparte functie of
van casemanagers extra taak van
zorgverlener

sprake van samenwerkingsverband met
multidisciplinair team?

1

2000

bij vermoeden van dementie

3.951

65 (51,97 fte)

HBO+

aparte functie

Ja, geriater, specialist ouderengeneeskunde,
psycholoog, consulent-psychiater.

2

2004

bij vermoeden van dementie

1.800

55 (45 fte)

Overwegend HBO
niveau

aparte functie

Ja, geriater/specialist ouderengeneeskunde,
psycholoog, ergotherapeut (op consult basis)

3

2009

bij vermoeden van dementie

500

4 (3,7 fte)

Overwegend HBO
niveau

aparte functie

Ja, psycholoog, specialist ouderengeneeskunde.

4

1998

bij vermoeden van dementie

2.100

60 (48 fte)

Overwegend HBO
niveau

aparte functie

Ja, geriater en psycholoog.

5

2007

bij vermoeden van dementie

280

5 (4,3fte)

Overwegend HBO
niveau, HBO+

aparte functie

Ja, per casemanager verschillende teams.

6

2009

na diagnose

300

7 (5,47 fte)

Overwegend HBO
niveau

aparte functie

Nee, geen vaste multidisciplinaire teams. Wel
multidisciplinaire samenwerking, o.a. in de
wijkteams, MDO’s, expertteams.

7

2012

na diagnose

200

4 (3,4 fte)

Overwegend HBO
niveau

aparte functie

Nee, geen vaste multidisciplinaire teams.
Wel overleg met alle disciplines indien nodig.
Aansluiting bij geriatriecirkel, home-teams en vast
overleg met geriatrieafdeling in ziekenhuis.

8

2010

bij vermoeden van dementie

801

16 (12,14 fte)

Overwegend HBO+ aparte functie
niveau

Ja, met geriater, psycholoog, huisarts, SOG, SPV, en
op afroep een psychiater.

9

2008

bij vermoeden van dementie

1.200

23 (16 fte)

Overwegend HBO
niveau

Ja, geriater, psycholoog, ergotherapeut, specialist
ouderengeneeskunde, psychiater, fysiotherapeut,
huisartsen.

aparte functie

netwerk

jaar oprichting
aanbod cm*

startpunt cm*

aantal cliënten
in zorg

aantal
casemanagers
in dienst

opleidingsniveau
aparte functie of
van casemanagers extra taak van
zorgverlener

sprake van samenwerkingsverband met
multidisciplinair team?

10

2009

bij vermoeden van dementie

590

14 (8,5 fte)

Overwegend HBO
niveau

aparte functie

Nee. Casemanager krijgen wel inhoudelijke
ondersteuning van huisarts en kaderarts
ouderenzorg.

11

2010

bij vermoeden van dementie

225

6 (4 fte)

Overwegend HBO
niveau

aparte functie

Nee. Casemanager krijgen wel inhoudelijke
ondersteuning van huisarts en kaderarts
ouderenzorg.

*

cm=casemanagement dementie

Bijlage 8 Procedure opschoning databestanden
Opschoning van de data vond plaats volgens onderstaande punten:
- Verwijderen van dubbele cases:
Als een persoon tweemaal in het bestand voorkwam, werd de minst ingevulde vragenlijst
verwijderd. Indien beide vragenlijsten evenveel waren ingevuld, werd de laatst naar de
cliënt verstuurde vragenlijst verwijderd.
- Verwijderen van vragenlijsten verstuurd aan mensen die overleden zijn:
Als een vragenlijst retour kwam omdat de geadresseerde overleden was, werd deze
verwijderd.
- Verwijderen van vragenlijsten die onbestelbaar retour kwamen:
Vragenlijsten die retour kwamen omdat ze niet bij de geadresseerde konden worden
bezorgd, werden verwijderd.
- Verwijderen van respondenten die niet tot de doelgroep behoorden:
Als mensen bij vraag 1 aangaven dat ze in de afgelopen 12 maanden geen casemanagement
hadden gekregen, of deze vraag niet beantwoordden, werden de vragenlijsten verwijderd.
- Verwijderen van lege vragenlijsten:
Vragenlijsten werden verwijderd als minder dan vijf vragen waren ingevuld.
- Verwijderen van respondenten die de vragenlijst onvoldoende hebben ingevuld:
Respondenten werden verwijderd als minder dan 50 procent van de sleutelvragen (vragen
die iedereen moet invullen) waren ingevuld.
- Verwijderen van respondenten die de vragenlijst niet zelf hebben ingevuld:
Wanneer respondenten aangaven dat de vragen door iemand anders dan de geadresseerde
waren ingevuld, werden de vragenlijsten verwijderd. Ook wanneer onbekend was wat voor
soort hulp respondenten kregen bij het invullen van de vragenlijst, werd hun vragenlijst
verwijderd.
- Verwijderen van vragenlijsten van respondenten die de vragen over de casemix variabelen
niet hebben beantwoord:
De vragenlijsten van de respondenten die de vragen over leeftijd, opleiding en ervaren
gezondheid, niet hadden beantwoord werden verwijderd.
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Bijlage 9 Vergelijking waarderingscijfer respondenten en nonrespondenten
We geven antwoord op de vraag `Geven respondenten een ander waarderingscijfer voor
casemanagement dementie dan niet respondenten?`
Bij de afname van de pilot vragenlijst is aan de benaderde mantelzorgers, die niet mee wilden
doen, gevraagd de volgende twee vragen te beantwoorden. De eerste vraag was waarom men
niet mee wilde doen aan het onderzoek en de tweede was welk waarderingscijfer men geeft
aan de begeleiding door de casemanager dementie.
Van de 1.265 non-respondenten gaven 135 een reden (11% van de non-respondenten) en 164
een waarderingscijfer (13% van de non-respondenten). Deze 164 personen kwamen uit alle elf
deelnemende dementienetwerken, waarbij het aantal per netwerk varieerde van 1 tot 29.
Non-respondenten hebben allerlei redenen om de vragenlijst niet in te willen vullen (tabel
B9.1). Sommige mensen reageren niet omdat ze niet tot de doelgroep behoorden of dachten
dat ze niet tot de doelgroep behoorden. De eerste twee redenen hebben betrekking op de
motivatie van de respondent om mee te doen met het onderzoek: 71% wil niet mee doen of
geeft aan er geen tijd voor te hebben. We veronderstellen dat dit de ‘echte’ weigeraars zijn.
Tabel B9.1 Belangrijkste reden om niet mee te doen (ingevuld door 135 mantelzorgers)
reden

aantal

%

Ik wil niet meedoen met dit onderzoek

77

57%

Ik heb geen tijd om de vragenlijst in te vullen

19

14%

Ik ben geen mantelzorger of eerste contactpersoon

8

6%

Ik kreeg geen casemanagement bij de zorg voor een naaste met dementie

1

1%

De geadresseerde woont niet (meer) op dit adres

2

1%

De geadresseerde is overleden

6

4%

22

16%

Anders onder andere de naaste met dementie woont intramuraal (5 keer) en geen
internet/computervaardigheden (4 keer)

Alhoewel het gemiddelde waarderingscijfer van de non-respondenten iets lager is dan het
gemiddeld waarderingscijfer van de respondenten, is dit geen statistisch significant verschil
(tabel B9.2). Respondenten geven dus eenzelfde waarderingscijfer als non-respondenten. Het
gemiddelde waarderingscijfer van de groep zogenaamde ´weigeraars´ is wel statistisch
significant lager dan dat van de respondenten.
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Tabel B9.2 Waarderingscijfer van de responsgroep vergeleken met en non responsgroep en
´weigeraars´
nr.

waarderingscijfer
responsgroep

waarderingscijfer
non responsgroep

waarderingscijfer
´weigeraars´

Gemiddelde

8,25

8,07

7,84

Standaarddeviatie

2,98

1,67

1,52

Aantal (n)

966

164

96

De gemiddelde waarderingscijfers van responsgroep en non responsgroep verschillen niet statistisch significant van
elkaar, F (1,1128) = 2,36, p=0,125.
De gemiddelde waarderingscijfers van responsgroep en weigeraars verschillen wel statistisch significant van elkaar,
F (1,1041) = 8,26, p=0,004.

Uit de resultaten kunnen we concluderen dat non-respondenten en respondenten hetzelfde
waarderingscijfer geven voor de begeleiding vanuit casemanagement dementie. De bereidheid
van non-respondenten om, ondanks dat ze niet mee willen doen, toch twee vragen te
beantwoorden, was laag. Dit vermindert de betrouwbaarheid van de vergelijking. Ook kan
daardoor niet gekeken worden naar de invloed van verschillen in non respons tussen de
netwerken dementienetwerken.
Een deel van de non respons ontstaat omdat mensen het idee hebben niet tot de doelgroep te
behoren, terwijl dat wel zo is. Als we deze mensen verwijderen uit de groep nonrespondenten, dan vinden we wel een statistisch significant verschil tussen de
waarderingscijfers van respondenten en non-respondenten, de zogenaamde ´weigeraars´.
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Bijlage 10 Overzicht belangscores belangenvragenlijst
In tabel B10.1 en B10.2 staan de 10 meest en minst belangrijke kwaliteitsaspecten, volgens
mantelzorgers. De range van de scores loopt van 1 tot en met 4. Score 1 = ‘niet belangrijk,
score 2 = ‘eigenlijk wel belangrijk’, score 3 = belangrijk’ en score 4 = ‘heel erg belangrijk’.
Tabel B10.1: Top 10 meest belangrijke kwaliteitsaspecten
nr.

omschrijving kwaliteitsaspect

gemiddelde
score

standaarddeviatie

v37

Vindt u het belangrijk dat de casemanager aandacht heeft voor wat uw naaste
nodig heeft?

3.58

0,04

v36

Vindt u het belangrijk dat u de mogelijkheid krijgt om te beslissen over de zorg
voor uw naaste?

3.57

0,04

v39

Vindt u het belangrijk dat de casemanager de (ernst van de) situatie van u en
uw naaste goed kan inschatten?

3.55

0,04

v35

Vindt u het belangrijk dat u vertrouwen kunt hebben in de deskundigheid van
de casemanager?

3.55

0,04

v19

Vindt u het belangrijk dat de casemanager u helpt bij het vinden van de weg in
de (dementie)zorg?

3.50

0,05

v29

Vindt u het belangrijk dat de casemanager aandacht heeft voor hoe het met
uw naaste met dementie gaat?

3.46

0,05

v32

Vindt u het belangrijk dat de casemanager u serieus neemt?

3.46

0,04

v33

Vindt u het belangrijk dat de casemanager gemaakte afspraken nakomt?

3.45

0,04

v48

Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij de overgang van thuis naar
het verpleeg- of verzorgingshuis? (bijvoorbeeld door overleg en overdracht
van informatie)

3.41

0,06

v30

Vindt u het belangrijk dat de casemanager aandachtig naar u luistert?

3.39

0,05
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Tabel B10.2: Top 10 minst belangrijke kwaliteitsaspecten
nr.

omschrijving kwaliteitsaspect

gemiddelde
score

standaarddeviatie

v49i

Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij het vragen en krijgen van
hulp van mensen in uw omgeving? (familie, vrienden, buren)

2.00

0,07

v49h

Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij het bespreekbaar maken
van dementie in uw omgeving? (familie, vrienden, buren)

2.04

0,08

v49g

Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij het onderhouden van
vriendschappen en sociale contacten?

2.09

0,08

v17

Vindt u het belangrijk dat de bereikbaarheid buiten kantooruren geregeld is?
(’s avonds, ’s nachts en in het weekend)

2.42

0,08

v26

Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij het regelen van wettelijke
en financiële zaken? (bijvoorbeeld wilsverklaring, bewindvoering,
machtigingen)

2.54

0,08

v12

Vindt u het belangrijk dat u een vervanger krijgt, als de casemanager afwezig
is?

2.56

0,08

v49f

Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij het behouden van tijd
voor uzelf?

2.58

0,08

v49e

Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij het combineren van de
zorg voor uw naaste met uw andere verantwoordelijkheden? (bijvoorbeeld
werk, gezin)

2.59

0,08

v21

Vindt u het belangrijk dat u informatie krijgt over mogelijkheden voor
ondersteuning voor uzelf? (bijvoorbeeld praatgroepen, cursussen, oppas,
respijtzorg)

2.64

0,08

v15

Vindt u het belangrijk dat de casemanager zelf voorstelt om een nieuwe
afspraak te maken?

2.73

0,07
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Bijlage 11 Multilevel analyse
Tabel B11.1 toont per schaal en vraag de p-waarde van de LR-toets die toets in hoeverre de
casemix kenmerken van invloed zijn op de ervaringen van mantelzorgers. We vergeleken vier
modellen, waarbij het nieuwe model steeds werd vergeleken met een ouder model (model 1
versus model 0, model 2 versus model 1, model 3 versus model 2).
- Model 0: een ongecorrigeerd model, waarbij naar verschillen tussen dementienetwerken
wordt gekeken zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met mogelijke verschillen in
casemix variabelen.
- Model 1: een model waarbij gecorrigeerd wordt voor leeftijd, opleiding en ervaren
gezondheid.
- Model 2: een model waarbij gecorrigeerd wordt voor leeftijd, opleiding , ervaren
gezondheid en de duur van het casemanagement.
- Model 3: een model waarbij gecorrigeerd wordt voor leeftijd , opleiding, ervaren
gezondheid, duur van het casemanagement en de relatie met de dementerende.
Te zien is dat de casemix kenmerken uit model 1 (leeftijd, opleiding en ervaren gezondheid) op
alle schalen en acht van de losse vragen significant van invloed is. Het lijkt daarom zinvol om te
corrigeren voor deze kenmerken. Vervolgens is te zien dat het corrigeren voor de duur van het
casemanagement (bovenop de eerder genoemde casemix variabelen) in het geval van alle
schalen en elf van de losse vragen nog van toegevoegde waarde is. Corrigeren voor de relatie
met de naaste met dementie (bovenop de eerder genoemde casemix) heeft maar weinig nut:
slechts op één vraag leidt dit tot een betere vergelijking van dementienetwerken.
Tabel B11.1: Invloed van casemixvariabelen op de schalen en losse vragen in de multilevel analyse
schaal/vraag

LR-test
model 1 vs
model 0*

LR-test
model 2 vs
model 1

LR-test
model 3 vs
model 2

Informatie en ondersteuning

31,1*

40,1*

4,9

Contact en communicatie

25,8*

29,7*

2,9

Overleg en samenwerking

25,5*

12,1*

2,0

Waarderingscijfer

41,5*

23,2*

5,1

Aanbevelingsvraag

8,6

11,9*

3,2

Vraag 10: Kreeg u zo snel als u wilde begeleiding van een
casemanager aangeboden bij de zorg voor uw naaste?

26,0*

1,99

0,1

Vraag 11: Had u één vaste casemanager in de afgelopen 12
maanden?

11,4

6,4

3,4

Vraag 12: Heeft u een vervanger gekregen toen de casemanager
afwezig was?

14,7

0,2

4,1

Vraag 15 Stelt de casemanager zelf voor om een nieuwe afspraak te
maken?

62,5*

0,2

7,4

Vraag 16: Is de casemanager goed te bereiken?

15,4

19,1*

7,6
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schaal/vraag

LR-test
model 1 vs
model 0*

LR-test
model 2 vs
model 1

LR-test
model 3 vs
model 2

Vraag 17: Is de bereikbaarheid buiten kantooruren geregeld?

22,6*

1,7

4,4

Vraag 49a: Helpt de casemanager bij het beter volhouden van de zorg
voor uw naaste?

14,5

13,1*

5,4

Vraag 49b: Helpt de casemanager bij het langer thuis kunnen blijven
wonen van uw naaste?

14,8

22,8*

0,9

Vraag 49c: Helpt de casemanager bij het omgaan met dementie?

19,3

27,6*

2,7

Vraag 49d: Helpt de casemanager bij de omgang met uw naaste?

23,5*

21,4*

2,7

Vraag 49e: Helpt de casemanager bij het combineren van de zorg
voor uw naaste met uw andere verantwoordelijkheden?

15,6

13,8*

2,6

Vraag 49f: Helpt de casemanager bij het behouden van tijd voor
uzelf?

32,9*

9,8*

6,5

Vraag 49g: Helpt de casemanager bij het onderhouden van uw
vriendschappen en sociale contacten?

30,5*

3,1

2,9

Vraag 49h: Helpt de casemanager bij het bespreekbaar maken van
dementie in uw omgeving?

22,1*

5,3*

1,6

Vraag 49i: Helpt de casemanager bij het hulp krijgen van mensen in
uw omgeving?

18,1

3,6

0,5

*p=<0,05 Model 1=casemixvariabelen leeftijd, opleiding en ervaren gezondheid; Model 2=casemixvariabelen
leeftijd, opleiding, ervaren gezondheid en duur van het casemanagement; Model 3 is casemixvariabelen leeftijd,
opleiding, ervaren gezondheid, duur van het casemanagement en relatie met naaste met dementie.
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Tabel B11.2 toont de resultaten van de multilevel analyse op de losse vragen. Te zien is dat het
merendeel van de losse vragen uit de CQ-index discrimineert tussen dementienetwerken.
Enkel op vraag 12 en vraag 17 werden geen verschillen gevonden.
Tabel B11.2: Uitkomsten multilevel analyse op losse vragen, met correctie voor leeftijd, opleiding en
ervaren gezondheid en duur van het casemanagement
schaal/vraag

n

F, p-waarde

% ICC

range
gemiddelden
netwerken

Vraag 10: Kreeg u zo snel als u wilde begeleiding van een
casemanager aangeboden bij de zorg voor uw naaste?

936

440,3; p<0,05

3,5

0,84 – 0,98

Vraag 11: Had u één vaste casemanager in de afgelopen 12
maanden?

943

10,7; p<0,05

1,1

3,76 – 3,97

Vraag 12: Heeft u een vervanger gekregen toen de
casemanager afwezig was?

160

0,83; p>0,05

0,0

2,34 – 3,69

Vraag 15 Stelt de casemanager zelf voor om een nieuwe
afspraak te maken?

936

30,64; p<0,0001 0,4

3,33 – 3,61

Vraag 16: Is de casemanager goed te bereiken?

927

20,9; p<0,0001

2,4

3,37 – 3,67

Vraag 17: Is de bereikbaarheid buiten kantooruren geregeld?

170

10,5; p>0,05

0,0

2,57 – 3,80

Vraag 49a: Helpt de casemanager bij het beter volhouden van
de zorg voor uw naaste?

699

10,9; p<0,05

0,2

2,51 – 2,92

Vraag 49b: Helpt de casemanager bij het langer thuis kunnen
blijven wonen van uw naaste?

683

30,0; p<0,0001

2,9

2,56 – 3,15

Vraag 49c: Helpt de casemanager bij het omgaan met
dementie?

790

40,3; p<0,0001

4,9

2,12 – 2,89

Vraag 49d: Helpt de casemanager bij de omgang met uw
naaste?

768

30,8; p<0,0001

3,6

2,09 – 2,85

Vraag 49e: Helpt de casemanager bij het combineren van de
zorg voor uw naaste met uw andere verantwoordelijkheden?

429

20,7; p<0,0001

3,9

1,37 – 2,45

Vraag 49f: Helpt de casemanager bij het behouden van tijd
voor uzelf?

555

30,1; p<0,0001

2,0

1,70 – 2,47

Vraag 49g: Helpt de casemanager bij het onderhouden van uw
vriendschappen en sociale contacten?

400

20,71; p<0,0001 3,3

1,45 – 2,36

Vraag 49h: Helpt de casemanager bij het bespreekbaar maken
van dementie in uw omgeving?

453

20,7; p<0,0001

4,6

1,37 – 2,52

Vraag 49i: Helpt de casemanager bij het hulp krijgen van
mensen in uw omgeving?

404

20,2; p<0,05

4,1

1,20 – 2,32
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In tabel B11.3 staat de sterrenindeling weergegeven voor alle schalen, het waarderingscijfer en
de aanbevelingsvraag. Te zien is de dementienetwerken doorgaans gemiddeld presteren. Dit
wil zeggen, zij scoren niet significant beter of slechter ten opzichte van de andere netwerken
die deelnamen aan het onderzoek.
Tabel B11.3: Sterrenindeling op losse vragen, met correctie voor leeftijd, opleiding en ervaren
gezondheid en duur van het casemanagement
schaal/vraag

sterrenindeling
1

2

3

Vraag 10: Kreeg u zo snel als u wilde begeleiding van een casemanager aangeboden
bij de zorg voor uw naaste?

-

11

-

Vraag 11: Had u één vaste casemanager in de afgelopen 12 maanden?

1

10

-

Vraag 12: Heeft u een vervanger gekregen toen de casemanager afwezig was?

-

11

-

Vraag 15 Stelt de casemanager zelf voor om een nieuwe afspraak te maken?

-

11

-

Vraag 16: Is de casemanager goed te bereiken?

-

11

-

Vraag 17: Is de bereikbaarheid buiten kantooruren geregeld?

-

11

-

Vraag 49a: Helpt de casemanager bij het beter volhouden van de zorg voor uw
naaste?

-

11

-

Vraag 49b: Helpt de casemanager bij het langer thuis kunnen blijven wonen van uw
naaste?

1

9

1

Vraag 49c: Helpt de casemanager bij het omgaan met dementie?

1

10

-

Vraag 49d: Helpt de casemanager bij de omgang met uw naaste?

1

10

-

Vraag 49e: Helpt de casemanager bij het combineren van de zorg voor uw naaste
met uw andere verantwoordelijkheden?

1

10

-

Vraag 49f: Helpt de casemanager bij het behouden van tijd voor uzelf?

-

11

-

Vraag 49g: Helpt de casemanager bij het onderhouden van uw vriendschappen en
sociale contacten?

-

10

1

Vraag 49h: Helpt de casemanager bij het bespreekbaar maken van dementie in uw
omgeving?

1

9

1

Vraag 49i: Helpt de casemanager bij het hulp krijgen van mensen in uw omgeving?

-

10

1
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Bijlage 12 Definitieve versie CQ-index ervaringenlijst

CQ-index Casemanagement Dementie
Vragenlijst
Voor mantelzorgers van mensen met
(verschijnselen van) dementie
Versie 1.0
September 2014

De vragenlijst is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met Stichting Geriant, Alzheimer Nederland en VGZ.
Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met de afdeling
Sociale Geneeskunde van het AMC.

INTRODUCTIE
Deze vragenlijst is bedoeld voor mantelzorgers van mensen met (verschijnselen van) dementie. Zorgt, of zorgde u
voor iemand met (verschijnselen van) dementie? Dan stellen wij het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen.
Door de vragenlijst in te vullen levert u een bijdrage aan de verbetering van de professionele begeleiding bij
dementie. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 25 minuten.
Uw antwoorden op de vragenlijst worden anoniem en vertrouwelijk gebruikt. Dit betekent dat niemand weet welke
antwoorden u heeft gegeven. Ook worden uw gegevens niet met anderen gedeeld. Het nummer dat op de
voorkant van deze vragenlijst staat wordt ALLEEN gebruikt om te kijken of de vragenlijst al is teruggestuurd. U
krijgt dan géén herinnering meer thuis gestuurd.
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u niet wilt meedoen aan dit onderzoek, kunt u dit aangeven op
het bijgevoegde antwoordformulier. Stuur het antwoordformulier vervolgens terug in de bijgevoegde
antwoordenvelop.
Heeft u vragen over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met <contactpersoon>, via telefoonnummer
<telefoonnummer> of e-mailadres <e-mailadres>.

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST


Het is voor het onderzoek belangrijk dat u de vragen zo volledig mogelijk invult en geen vragen overslaat.



De meeste vragen kunt u beantwoorden door een kruisje te zetten in het vakje van uw keuze.



Bij sommige vragen mag u meerdere vakjes aankruisen. Bij deze vragen staat dan ‘meerdere antwoorden
mogelijk’.



Bij sommige vragen kunt u zelf een antwoord opschrijven. Wilt u dit met blokletters doen in het aangewezen
vakje?



Het kan zijn dat een bepaalde vraag niet op u van toepassing is of dat u het antwoord niet weet. Beantwoord
deze vraag dan met ‘niet van toepassing’ of ‘weet ik niet’.



Soms wordt aan u gevraagd om enkele vragen over te slaan. U ziet dan een pijltje met een opmerking welke
vraag u daarna moet beantwoorden. Dit ziet er als volgt uit:





Ja  Ga door naar vraag …
Nee

Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat nog veranderen? Zet het verkeerd ingevulde hokje dan tussen
haakjes en kruis een ander antwoord aan, op de volgende manier:

 Ja
() Nee

2

ALGEMEEN
Deze vragenlijst is voor mantelzorgers van mensen
met (verschijnselen van) dementie. De vragenlijst
gaat over uw ervaringen met de begeleiding door een
casemanager bij de zorg voor uw naaste met
(verschijnselen van) dementie. Het gaat om uw
ervaringen in de afgelopen 12 maanden.
Een casemanager wordt ook wel persoonlijk
begeleider, zorgtrajectbegeleider of
dementieconsulent genoemd. Dit is een
zorgverlener die professionele ondersteuning biedt
aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.
In deze vragenlijst noemen we de zorgverlener
steeds de ‘casemanager’. Met ‘uw naaste’ bedoelen
we de persoon voor wie u zorgt of zorgde in verband
met dementie.
1. Kreeg u in de afgelopen 12 maanden
begeleiding door een casemanager bij de
zorg voor uw naaste?
 Ja
 Nee  Deze vragenlijst is niet op u van
toepassing. Wilt u zo vriendelijk zijn de
vragenlijst terug te sturen in de
bijgevoegde antwoordenvelop?
(postzegel is niet nodig)
2. Is de begeleiding van de casemanager
inmiddels beëindigd?
 Nee, ik ontvang het nog steeds
 Ja, want mijn naaste is opgenomen in een
verpleeg- of verzorgingshuis
 Ja, want mijn naaste is overleden
 Ja, vanwege een andere reden, namelijk:
(a.u.b. in blokletters)

Ook als de begeleiding van de casemanager
inmiddels is beëindigd stellen wij het zeer op prijs als
u deze vragenlijst wilt invullen. De vragen zijn gesteld
alsof u nog steeds begeleiding ontvangt, maar gaan
over de afgelopen 12 maanden.

3. Sinds wanneer heeft of had uw naaste
verschijnselen van dementie?
 Minder dan een half jaar
 Een half jaar tot 1 jaar
 1 tot 2 jaar
 2 tot 3 jaar
 3 tot 4 jaar
 4 tot 5 jaar
 Meer dan 5 jaar
 Weet ik niet
4. Is bij uw naaste (een vorm van) dementie
vastgesteld?
 Nee, nog geen diagnose
 Ja, diagnose vastgesteld
 Weet ik niet
5. Hoe lang krijgt of kreeg u begeleiding van een
casemanager bij de zorg voor uw naaste?
 Minder dan een half jaar
 Een half jaar tot 1 jaar
 1 tot 2 jaar
 2 tot 3 jaar
 3 tot 4 jaar
 4 tot 5 jaar
 Meer dan 5 jaar
6. Wat is uw relatie met uw naaste? Degene
voor wie ik zorg(de) is mijn…..
 Partner
 Ouder (eventueel schoon-, stief- of
pleegouder)
 Grootouder
 Zus of broer
 Zoon of dochter
 Ander familielid
 Vriend(in), kennis, collega
 Buurvrouw of –man
 Anders, namelijk:
(a.u.b. in blokletters)

7. Hoe vaak zorgt of zorgde u meestal voor uw
naaste?
 Dag en nacht
 Dagelijks
 3 tot 6 keer per week
 1 tot 2 keer per week
 Minder dan 1 keer per week
 Minder dan 1 keer per maand
 Heel wisselend

3

8. Waarmee helpt of hielp u uw naaste?
(meerdere antwoorden mogelijk)
 Gezelschap houden
 Emotionele steun (luisterend oor)
 Een oogje in het zeil houden (toezicht)
 Huishoudelijke hulp (bijvoorbeeld
schoonmaken, de was doen, boodschappen)
 Begeleiding (bijvoorbeeld regelen van hulp
en administratieve zaken, bij bezoek aan
artsen of bezoek familie)
 Persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld baden,
douchen, aankleden)
 Anders, namelijk:
(a.u.b. in blokletters)

BESCHIKBAARHEID EN BEREIKBAARHEID
De volgende vragen gaan over de beschikbaarheid
en bereikbaarheid van de casemanager.
9. Wie heeft het initiatief genomen om
casemanagement te starten? (meerdere
antwoorden mogelijk)
 Ik zelf
 Mijn naaste
 De huisarts
 De wijkverpleging
 Iemand anders, namelijk:
(a.u.b. in blokletters)

10. Kreeg u zo snel als u wilde begeleiding van
een casemanager bij de zorg voor uw naaste?
 Nee, de begeleiding startte te laat
 Nee, de begeleiding startte te vroeg
 Ja, de begeleiding startte op tijd
11. Had u één vaste casemanager in de
afgelopen 12 maanden? (in een normale
situatie, buiten de vakantieperiode)
 Nee
 Ja
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12. Heeft u een vervanger gekregen toen de
casemanager afwezig was?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Weet ik niet
 Niet van toepassing: er was geen vervanging
nodig
13. Hoe vaak had u in de afgelopen 12 maanden
contact met de casemanager? (afspraken,
bezoeken, telefonisch of via e-mail)
 Vrijwel dagelijks
 Wekelijks
 Maandelijks
 Elke 2 of 3 maanden
 Elke 4 of 5 maanden
 Halfjaarlijks
 Heel wisselend
 Weet ik niet
14. Heeft u zo vaak als u wilt contact met de
casemanager?
 Nee, te weinig contact
 Nee, te veel contact
 Ja
15. Is de casemanager goed te bereiken
(telefonisch of per e-mail)?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

INFORMATIE EN ONDERSTEUNING
De volgende vragen gaan over de informatie en
ondersteuning die u ontvangt bij de zorg voor uw
naaste. Met ‘uw naaste’ bedoelen we de persoon
voor wie u zorgt of zorgde in verband met dementie.
16. Weet u wat u van de begeleiding van de
casemanager mag verwachten?
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal

17. Helpt de casemanager u bij het vinden van de
weg in de (dementie)zorg?
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
18. Informeert de casemanager u over dementie?
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
19. Krijgt u informatie over de mogelijkheden
voor zorg voor mensen met dementie?
(bijvoorbeeld dagbesteding, thuiszorg,
woonvormen en activiteiten)
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
 Niet van toepassing: niet nodig
20. Informeert de casemanager u over het
regelen van wettelijke en financiële zaken?
(bijvoorbeeld wilsverklaring, bewindvoering,
machtigingen)
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Niet van toepassing: niet nodig
21. Geeft de casemanager adviezen of tips over
hoe u met uw naaste kunt omgaan?
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
22. Sluiten de informatie en adviezen van de
casemanager aan op uw persoonlijke
situatie?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

23. Helpt de casemanager bij het aanvragen van
zorg, hulp of woonvoorzieningen?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Niet van toepassing: niet nodig
24. Kunt u uw verhaal kwijt bij de casemanager?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
25. Heeft de casemanager aandacht voor hoe het
met u gaat?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
26. Heeft de casemanager aandacht voor hoe het
met uw naaste met dementie gaat?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

CONTACT EN COMMUNICATIE
De volgende vragen gaan over het contact met de
casemanager.
27. Luistert de casemanager aandachtig naar u?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
28. Heeft de casemanager genoeg tijd voor u?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
29. Neemt de casemanager u serieus?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
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30. Komt de casemanager gemaakte afspraken
na?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
31. Legt de casemanager op een begrijpelijke
manier uit?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
32. Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van
de casemanager?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
33. Krijgt u de mogelijkheid om te beslissen over
de zorg voor uw naaste?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
34. Heeft de casemanager aandacht voor wat uw
naaste nodig heeft?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Weet ik niet
35. Heeft de casemanager aandacht voor wat u
nodig heeft?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
36. Kan de casemanager de (ernst van de)
situatie van u en uw naaste goed inschatten?
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
 Niet van toepassing

37. Heeft u een persoonlijke klik met de
casemanager?
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
 Weet ik niet: te weinig contact gehad

OVERLEG EN SAMENWERKING
De volgende vragen gaan over het overleg met de
casemanager. Ook worden vragen gesteld over de
manier waarop de casemanager ervoor zorgt dat
andere zorgverleners samenwerken.
38. Overlegt de casemanager met u of er meer of
andere zorg nodig is voor u en uw naaste?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
39. Houdt de casemanager u op de hoogte van
wat hij of zij doet voor u en uw naaste?
(telefonisch, e-mail of zorgmap)
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
40. Welke andere zorgverleners zijn er betrokken
bij de zorg voor uw naaste in verband met
dementie? (meerdere antwoorden mogelijk)
 Geen andere zorgverleners  Ga door naar
vraag 42
 Huisarts
 Thuiszorgmedewerker
 Wijkverpleegkundige
 Medewerkers van de dagbesteding
 Psycholoog
 Maatschappelijk werker
 Praktijkondersteuner huisarts
 Specialist ouderengeneeskunde
 Klinisch geriater
 Neuroloog
 Psychiater
 Ergotherapeut
 Fysiotherapeut
 Andere zorgverlener(s), namelijk:
(a.u.b. in blokletters)
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41. Houdt de casemanager de zorgverleners op
de hoogte van de situatie?
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
 Weet ik niet
 Niet van toepassing

46. Kunt u, door het casemanagement, beter
omgaan met de gedragsveranderingen van
uw naaste?
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
 Weet ik niet

42. Woont of woonde uw naaste in een verpleegof verzorgingshuis in de afgelopen 12
maanden?
 Nee  Ga door naar vraag 44
 Ja

47. Kunt u, door het casemanagement, uw
sociale contacten beter onderhouden?
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
 Weet ik niet

43. Hielp de casemanager bij de overgang van
thuis naar het verpleeg- of verzorgingshuis?
(bijvoorbeeld door overleg en overdracht van
informatie)
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
 Niet van toepassing

UITKOMSTEN VAN CASEMANAGEMENT
De volgende vragen gaan over de uitkomsten van het
casemanagement in uw dagelijks leven.
44. Kunt u, door het casemanagement, de zorg
voor uw naaste beter volhouden?
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
 Weet ik niet
45. Kan uw naaste, door het casemanagement,
langer thuis blijven wonen?
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
 Weet ik niet

48. Kunt u, door het casemanagement, dementie
makkelijker bespreekbaar maken in uw
omgeving? (familie, vrienden en buren)
 Nee, helemaal niet
 Een beetje
 Grotendeels
 Ja, helemaal
 Weet ik niet

ALGEMEEN OORDEEL OVER DE
BEGELEIDING VAN DE CASEMANAGER
De volgende vragen gaan over uw algemene
oordeel over de begeleiding van de casemanager.
49. Welk cijfer geeft u de begeleiding van de
casemanager? Een 0 betekent: heel erg
slecht. Een 10 betekent: uitstekend.
 0 heel erg slechte begeleiding
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10 uitstekende begeleiding
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50. Zou u de begeleiding van de casemanager
bij andere mantelzorgers aanbevelen?
 Beslist niet
 Waarschijnlijk niet
 Waarschijnlijk wel
 Beslist wel
51. Wat waardeert u het meeste aan de
begeleiding van de casemanager?

55. Wat is of was de leefsituatie van uw naaste?
 Alleenwonend
 Samenwonend met partner
 Samenwonend met partner en kind(eren)
 Samenwonend met kind(eren)
 Woont in een verpleeg-/verzorgingshuis
 Anders, namelijk:
(a.u.b. in blokletters)

56. Woont of woonde uw naaste in de afgelopen
12 maanden bij u in huis?
 Nee
 Ja
De volgende vragen gaan over uzelf.
(a.u.b. in blokletters)

52. Als u één ding zou kunnen veranderen aan
de begeleiding van de casemanager, wat
zou dat dan zijn?

57. Bent u man of een vrouw?
 Man
 Vrouw
58. Wat is uw leeftijd?
 18 t/m 44 jaar
 45 t/m 54 jaar
 55 t/m 64 jaar
 65 t/m 74 jaar
 75 t/m 84 jaar
 85 jaar of ouder

(a.u.b. in blokletters)

ACHTERGRONDVRAGEN
De onderstaande vragen gaan over uzelf en uw
naaste. De vragen zijn bedoeld om de resultaten uit
deze vragenlijst van verschillende groepen mensen
met elkaar te kunnen vergelijken.
De volgende vragen gaan over uw naaste.
53. Is de persoon voor wie u zorgt of zorgde een
man of een vrouw?
 Man
 Vrouw
54. Wat is of was de leeftijd van uw naaste?
 18 t/m 44 jaar
 45 t/m 54 jaar
 55 t/m 64 jaar
 65 t/m 74 jaar
 75 t/m 84 jaar
 85 jaar of ouder
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59. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een
opleiding afgerond met diploma of voldoende
getuigschrift)
 Geen opleiding (lager onderwijs niet afgemaakt)
 Lager onderwijs (basisschool, speciaal
basisonderwijs)
 Lager of voorbereidend beroepsonderwijs
(zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO)
 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
(zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t)
 Middelbaar beroepsonderwijs en
beroepsbegeleidend onderwijs (zoals: MKBOlang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS)
 Hoger algemeen en voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs (zoals: HAVO,
VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS)
 Hoger beroepsonderwijs (zoals: HBO, HTS,
HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk
onderwijs)
 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
 Anders, namelijk:
(a.u.b. in blokletters)

60. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid
noemen?
 Uitstekend
 Zeer goed
 Goed
 Matig
 Slecht
61. Hoe beoordeelt u nu uw gezondheid, in
vergelijking met een jaar geleden? Mijn
gezondheid is nu…..
 Veel beter
 Iets beter
 Ongeveer hetzelfde
 Iets slechter
 Veel slechter

63. Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst
in te vullen?
 Ja, samen met mijn naaste ingevuld
 Ja, iemand anders dan mijn naaste heeft
geholpen
 Nee  Dit is het einde van de vragenlijst
64. Hoe heeft die persoon u geholpen?
 Heeft de vragen voorgelezen
 Heeft mijn antwoorden ingevuld
 Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord
 Heeft de vragen in mijn taal vertaald
 Heeft op een andere manier geholpen,
namelijk:
(a.u.b. in blokletters)

62. Hoe zou u over het algemeen uw psychische
of geestelijke gezondheid noemen?
 Uitstekend
 Zeer goed
 Goed
 Matig
 Slecht

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
Wilt u de ingevulde vragenlijst a.u.b. terugsturen in
bijgevoegde antwoordenvelop. Een postzegel is niet nodig.
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CQ-index Casemanagement Dementie
Belangenvragenlijst
Voor mantelzorgers van mensen met (verschijnselen van)
dementie
Versie 1.0
Mei 2014

De vragenlijst is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met Stichting Geriant, Alzheimer Nederland en VGZ.
Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met de afdeling
Sociale Geneeskunde van het AMC.

INTRODUCTIE
Deze vragenlijst is bedoeld voor mantelzorgers van mensen met (verschijnselen van) dementie. Zorgt of zorgde u
voor iemand met (verschijnselen van) dementie? Dan stellen wij het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen.
Door de vragenlijst in te vullen levert u een bijdrage aan de verbetering van de professionele begeleiding bij
dementie. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 25 minuten.
Uw antwoorden op de vragenlijst worden anoniem en vertrouwelijk gebruikt. Dit betekent dat niemand weet welke
antwoorden u heeft gegeven. Ook worden uw gegevens niet met anderen gedeeld.
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u niet wilt meedoen aan dit onderzoek, kunt u dat hieronder
aangeven door te klikken op ‘ik wil of kan deze vragenlijst niet invullen. Heeft u vragen over het onderzoek dan
kunt u contact opnemen met Monique van Alphen, telefoonnummer 020 520 72 01 (op werkdagen tussen 09:0017:00 uur), e-mailadres helpdesknivel@desan.nl.

 ‘Ik wil of kan deze vragenlijst niet invullen’

U heeft aangegeven dat u deze vragenlijst niet wil of kan invullen omdat:
 Ik wil niet meedoen met dit onderzoek
 Ik heb geen tijd om de vragenlijst in te vullen
 Anders, namelijk:

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST














Het is belangrijk dat de vragen alleen worden ingevuld door de persoon die in de begeleidende e-mail staat.
Als deze persoon zelf de vragenlijst niet kan invullen, dan is hulp toegestaan. Het is niet de bedoeling om de
vragenlijst aan iemand anders door te geven.
De meeste vragen kunt u beantwoorden door het vakje van uw keuze aan te klikken.
Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Bij deze vragen staat aangegeven dat u meerdere
vakjes kunt aanklikken. Bij een aantal vragen kunt u zelf een antwoord intypen.
Het kan zijn dat een bepaalde vraag niet op u van toepassing is. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van
toepassing’, ‘weet ik niet’, of de bij de specifieke vraag behorende extra antwoordmogelijkheid.
U kunt een antwoord veranderen door een ander vakje aan te klikken. U kunt ook teruggaan naar een eerdere
vraag om het antwoord aan te passen. Als u aan het eind de vragenlijst heeft verzonden, kunt u geen
antwoorden meer veranderen.
Elke keer als u op de knop 'Volgende' klikt, worden uw antwoorden opgeslagen en komt de volgende pagina
met vragen. Met 'Vorige' kunt u terugbladeren naar eerdere vragen.
Bent u nog niet klaar met invullen van de vragenlijst, maar wilt u even pauzeren of later verder gaan met
invullen? Klik dan op 'STOP' rechtsboven in het scherm. Alle ingevulde vragen worden bewaard. Als u later
opnieuw inlogt hoeft u niet alle vragen opnieuw in te vullen.
Als de verbinding met de server verbroken wordt (door een technische storing of omdat u langer dan 10
minuten niet 'actief' bent geweest), dan kunt u na 10 minuten opnieuw inloggen. U kunt dan verder gaan waar
u gebleven was.
Bij technische vragen of problemen kunt u op HELP klikken (boven in het scherm). Als u er met deze
informatie niet uitkomt, dan kunt u een mail sturen naar nivel@desan.nl. Vergeet niet de foutboodschap te
vermelden.

ALGEMEEN
2

Deze vragenlijst gaat over wat u belangrijk vindt als
het gaat om de begeleiding door een
casemanager bij de zorg voor uw naaste met
(verschijnselen van) dementie.
U heeft een aantal van de vragen al eerder
beantwoord in de vragenlijst ‘Ervaringen met
casemanagement bij dementie’. Om uw privacy en
anonimiteit te kunnen garanderen, kunnen wij uw
antwoorden uit die vragenlijst niet gebruiken voor
deze vragenlijst. Daarom stellen wij u de vragen
opnieuw.
Een casemanager wordt ook wel persoonlijk
begeleider, zorgtrajectbegeleider of
dementieconsulent genoemd. Dit is een
zorgverlener die professionele ondersteuning biedt
aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.
In deze vragenlijst noemen we de zorgverlener
steeds de ‘casemanager’. Met ‘uw naaste’ bedoelen
we de persoon voor wie u zorgt, of zorgde in verband
met dementie.

1. Kreeg u in de afgelopen 12 maanden
begeleiding van een casemanager bij de zorg
voor uw naaste?
 Ja
 Nee  Deze vragenlijst is niet op u van
toepassing.
2. Is de begeleiding van de casemanager
inmiddels beëindigd?
 Nee, ik ontvang het nog steeds
 Ja, want mijn naaste is opgenomen in een
verpleeg- of verzorgingshuis
 Ja, want mijn naaste is overleden
 Ja, vanwege een andere reden, namelijk:

Ook als de begeleiding van de casemanager
inmiddels is beëindigd stellen wij het zeer op prijs als
u deze vragenlijst wilt invullen. De vragen zijn gesteld
alsof u nog steeds casemanagement ontvangt, maar
gaan over de afgelopen 12 maanden.

3. Sinds wanneer heeft of had uw naaste
verschijnselen van dementie?
 Minder dan een half jaar
 Een half jaar tot 1 jaar
 1 tot 2 jaar
 2 tot 3 jaar
 3 tot 4 jaar
 4 tot 5 jaar
 Meer dan 5 jaar
 Weet ik niet
4. Is bij uw naaste (een vorm van) dementie
vastgesteld?
 Nee, nog geen diagnose
 Ja, diagnose vastgesteld
 Weet ik niet
5. Hoe lang krijgt of kreeg u begeleiding van een
casemanager bij de zorg voor uw naaste?
 Minder dan een half jaar
 Een half jaar tot 1 jaar
 1 tot 2 jaar
 2 tot 3 jaar
 3 tot 4 jaar
 4 tot 5 jaar
 Meer dan 5 jaar
6. Wat is uw relatie met uw naaste? Degene
voor wie ik zorg(de) is mijn…..
 Partner
 Ouder (eventueel schoon-, stief- of
pleegouder)
 Grootouder
 Zus of broer
 Zoon of dochter
 Ander familielid
 Vriend(in), kennis, collega
 Buurvrouw of –man
 Anders, namelijk:

7. Hoe vaak zorgt of zorgde u meestal voor uw
naaste?
 Dag en nacht
 Dagelijks
 3 tot 6 keer per week
 1 tot 2 keer per week
 Minder dan 1 keer per week
 Minder dan 1 keer per maand
 Heel wisselend
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8. Waarmee helpt of hielp u uw naaste?
(meerdere antwoorden mogelijk)
 Gezelschap houden
 Emotionele steun (luisterend oor)
 Een oogje in het zeil houden (toezicht)
 Huishoudelijke hulp (bijvoorbeeld
schoonmaken, de was doen, boodschappen)
 Begeleiding (bijvoorbeeld regelen van hulp
en administratieve zaken, bij bezoek aan
artsen of bezoek familie)
 Persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld baden,
douchen, aankleden)
 Anders, namelijk:

9. Wie heeft het initiatief genomen om
casemanagement te starten? (meerdere
antwoorden mogelijk)
 Ik zelf
 Mijn naaste
 De huisarts
 De wijkverpleging
 Iemand anders, namelijk:

Wat vindt u belangrijk als het gaat om de begeleiding van een casemanager bij de zorg voor een naaste
met dementie?
De volgende vragen gaan over wat u verwacht en belangrijk vindt aan de begeleiding van een casemanager, bij de
zorg voor uw naaste met dementie. Wij willen graag weten wat u belangrijk vindt bij een aantal verschillende
onderdelen van de begeleiding door een casemanager.

BESCHIKBAARHEID EN BEREIKBAARHEID
De volgende vragen gaan over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de casemanager. Wilt u bij elke zin
hieronder het vakje aankruisen dat het beste bij uw mening past?
Wat vindt u belangrijk?

Niet
belangrijk

Eigenlijk

Belangrijk

Heel

wel

erg

belangrijk

belangrijk

10. Vindt u het belangrijk dat u zo snel als u wilt begeleiding van
een casemanager krijgt bij de zorg voor uw naaste?

❑

❑

❑

❑

11. Vindt u het belangrijk om begeleiding te krijgen van één vaste
casemanager?

❑

❑

❑

❑

12. Vindt u het belangrijk dat u een vervanger krijgt, als de
casemanager afwezig is?

❑

❑

❑

❑

13. Vindt u het belangrijk om regelmatig contact te hebben met de
casemanager?

❑

❑

❑

❑

14. Vindt u het belangrijk om zo vaak als u wilt contact te hebben
met de casemanager?

❑

❑

❑

❑

15. Vindt u het belangrijk dat de casemanager goed te bereiken is?
(telefonisch of per e-mail)

❑

❑

❑

❑
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INFORMATIE EN ONDERSTEUNING
De volgende vragen gaan over de informatie en ondersteuning die u ontvangt bij de zorg voor uw naaste. Met ‘uw
naaste’ bedoelen we de persoon voor wie u zorgt in verband met dementie. Wilt u bij elke zin hieronder het vakje
aankruisen dat het beste bij uw mening past?
Wat vindt u belangrijk?

Niet

Eigenlijk

belangrijk

wel

Belangrijk

Heel
erg

belangrijk

belangrijk

16. Vindt u het belangrijk dat u weet wat u van de begeleiding van
de casemanager mag verwachten?

❑

❑

❑

❑

17. Vindt u het belangrijk dat de casemanager u helpt bij het
vinden van de weg in de (dementie)zorg?

❑

❑

❑

❑

18. Vindt u het belangrijk dat de casemanager u informeert over
dementie?

❑

❑

❑

❑

19. Vindt u het belangrijk dat u informatie krijgt over mogelijkheden
voor zorg voor mensen met dementie? (bijvoorbeeld
dagbesteding, thuiszorg, woonvormen en activiteiten)

❑

❑

❑

❑

21. Vindt u het belangrijk dat de casemanager adviezen of tips
geeft over hoe u met uw naaste kunt omgaan?

❑

❑

❑

❑

22. Vindt u het belangrijk dat de informatie en adviezen van de
casemanager aansluiten op uw persoonlijke situatie?

❑

❑

❑

❑

23. Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij het
aanvragen van zorg, hulp of woonvoorzieningen?

❑

❑

❑

❑

24. Vindt u het belangrijk dat u uw verhaal kwijt kunt bij de
casemanager?

❑

❑

❑

❑

25. Vindt u het belangrijk dat de casemanager aandacht heeft voor
hoe het met u gaat?

❑

❑

❑

❑

26. Vindt u het belangrijk dat de casemanager aandacht heeft voor
hoe het met uw naaste met dementie gaat?

❑

❑

❑

❑

20. Vindt u het belangrijk dat de casemanager u informeert over
het regelen van wettelijke of financiële zaken? (bijvoorbeeld
wilsverklaring, bewindvoering, machtigingen)
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CONTACT EN COMMUNICATIE
De volgende vragen gaan over het contact met de casemanager. Wilt u bij elke zin hieronder het vakje aankruisen
dat het beste bij uw mening past?
Wat vindt u belangrijk?

Niet
belangrijk

Eigenlijk

Belangrijk

Heel

wel

erg

belangrijk

belangrijk

27. Vindt u het belangrijk dat de casemanager aandachtig naar u
luistert?

❑

❑

❑

❑

28. Vindt u het belangrijk dat de casemanager genoeg tijd voor u
heeft?

❑

❑

❑

❑

29. Vindt u het belangrijk dat de casemanager u serieus neemt?

❑

❑

❑

❑

30. Vindt u het belangrijk dat de casemanager gemaakte
afspraken nakomt?

❑

❑

❑

❑

31. Vindt u het belangrijk dat de casemanager dingen op een
begrijpelijke manier uitlegt?

❑

❑

❑

❑

32. Vindt u het belangrijk dat u vertrouwen kunt hebben in de
deskundigheid van de casemanager?

❑

❑

❑

❑

33. Vindt u het belangrijk dat u de mogelijkheid krijgt om te
beslissen over de zorg voor uw naaste?

❑

❑

❑

❑

34. Vindt u het belangrijk dat de casemanager aandacht heeft voor
wat uw naaste nodig heeft?

❑

❑

❑

❑

35. Vindt u het belangrijk dat de casemanager aandacht heeft voor
wat u nodig heeft?

❑

❑

❑

❑

36. Vindt u het belangrijk dat de casemanager de (ernst van de)
situatie van u en uw naaste goed kan inschatten?

❑

❑

❑

❑

37. Vindt u het belangrijk om een persoonlijke klik met de
casemanager te hebben?

❑

❑

❑

❑
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OVERLEG EN SAMENWERKING
De volgende vragen gaan over het overleg met de casemanager. Ook worden vragen gesteld over de
samenwerking met andere zorgverleners. Wilt u bij elke zin hieronder het vakje aankruisen dat het beste bij uw
mening past?
Wat vindt u belangrijk?

Niet

Eigenlijk

belangrijk

wel

Belangrijk

Heel
erg

belangrijk

belangrijk

38. Vindt u het belangrijk dat de casemanager met u overlegt of er
meer of andere zorg nodig is voor u en uw naaste?

❑

❑

❑

❑

39. Vindt u het belangrijk dat de casemanager u op de hoogte
houdt van wat hij of zij doet voor u en uw naaste? (telefonisch,
e-mail of zorgmap)

❑

❑

❑

❑

40. Vindt u het belangrijk dat de casemanager de zorgverleners op
de hoogte houdt van de situatie?

❑

❑

❑

❑

41. Vindt u het belangrijk dat de casemanager helpt bij de
overgang van thuis naar het verpleeg- of verzorgingshuis?
(bijvoorbeeld door overleg en overdracht van informatie)

❑

❑

❑

❑
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EFFECTEN VAN CASEMANAGEMENT
De volgende vragen gaan over de uitkomsten van het casemanagement in uw dagelijks leven. Wilt u bij elke zin
hieronder het vakje aankruisen dat het beste bij uw mening past?
Wat vindt u belangrijk?

Niet

Eigenlijk

Belangrijk

Heel

belangrijk

wel

erg

belangrijk

belangrijk

42. Vindt u het belangrijk dat u door het casemanagement de zorg
voor uw naaste beter volhoudt?

❑

❑

❑

❑

43. Vindt u het belangrijk dat uw naaste door het casemanagement
langer thuis kan blijven wonen?

❑

❑

❑

❑

44. Vindt u het belangrijk dat u door het casemanagement beter
kunt omgaan met de gedragsveranderingen van uw naaste?

❑

❑

❑

❑

45. Vindt u het belangrijk dat u door het casemanagement uw
sociale contacten beter kunt onderhouden?

❑

❑

❑

❑

46. Vindt u het belangrijk dat u door het casemanagement
dementie makkelijker bespreekbaar kunt maken in uw
omgeving? (familie, vrienden, buren)

❑

❑

❑

❑

ALGEMEEN OORDEEL OVER DE
BEGELEIDING VAN DE CASEMANAGER

49. Wat waardeert u het meeste aan de
begeleiding van de casemanager?

De volgende vragen gaan over uw algemene
oordeel over de begeleiding van de casemanager.
47. Welk cijfer geeft u de begeleiding van de
casemanager? Een 0 betekent: heel erg
slecht. Een 10 betekent: uitstekend.
 0 heel erg slechte begeleiding
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10 uitstekende begeleiding
48. Zou u de begeleiding van de casemanager
bij andere mantelzorgers aanbevelen?
 Beslist niet
 Waarschijnlijk niet
 Waarschijnlijk wel
 Beslist wel
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50. Als u één ding zou kunnen veranderen aan
de begeleiding van de casemanager, wat
zou dat dan zijn?

ACHTERGRONDVRAGEN

De volgende vragen gaan over uzelf:

De onderstaande vragen gaan over uzelf en uw
naaste. De vragen zijn bedoeld om de resultaten uit
deze vragenlijst van verschillende groepen mensen
met elkaar te kunnen vergelijken.

56. Bent u man of een vrouw?
 Man
 Vrouw

U heeft deze vragen al eerder beantwoord in de
vragenlijst ‘Ervaringen met casemanagement bij
dementie’. Om uw privacy en anonimiteit te kunnen
garanderen, kunnen wij uw antwoorden uit die
vragenlijst niet gebruiken voor deze vragenlijst.
Daarom stellen wij u de vragen opnieuw.
De volgende vragen gaan over uw naaste:
51. Is de persoon voor wie u zorgt of zorgde een
man of een vrouw?
 Man
 Vrouw
52. Wat is of was de leeftijd van uw naaste?
 18 t/m 44 jaar
 45 t/m 54 jaar
 55 t/m 64 jaar
 65 t/m 74 jaar
 75 t/m 84 jaar
 85 jaar of ouder
53. Wat is of was de leefsituatie van uw naaste?
 Alleenwonend
 Samenwonend met partner
 Samenwonend met partner en kind(eren)
 Samenwonend met kind(eren)
 Woont in een verpleeg-/verzorgingshuis
 Anders, namelijk:

54. Woont of woonde uw naaste in de afgelopen
12 maanden bij u in huis?
 Nee
 Ja
55. Woont of woonde uw naaste in een verpleegof verzorgingshuis in de afgelopen 12
maanden?
 Nee
 Ja

57. Wat is uw leeftijd?
 18 t/m 44 jaar
 45 t/m 54 jaar
 55 t/m 64 jaar
 65 t/m 74 jaar
 75 t/m 84 jaar
 85 jaar of ouder
58. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een
opleiding afgerond met diploma of voldoende
getuigschrift)
 Geen opleiding (lager onderwijs niet
afgemaakt)
 Lager onderwijs (basisschool, speciaal
basisonderwijs)
 Lager of voorbereidend beroepsonderwijs
(zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO)
 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
(zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t)
 Middelbaar beroepsonderwijs en
beroepsbegeleidend onderwijs (zoals:
MKBO-lang, MTS, MEAO, BOL,
BBL, INAS)
 Hoger algemeen en voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs (zoals: HAVO,
VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS)
 Hoger beroepsonderwijs (zoals: HBO, HTS,
HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk
onderwijs)
 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
 Anders, namelijk:

59. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid
noemen?
 Uitstekend
 Zeer goed
 Goed
 Matig
 Slecht
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60. Hoe beoordeelt u nu uw gezondheid, in
vergelijking met een jaar geleden? Mijn
gezondheid is nu…..
 Veel beter
 Iets beter
 Ongeveer hetzelfde
 Iets slechter
 Veel slechter
61. Hoe zou u over het algemeen uw psychische
of geestelijke gezondheid noemen?
 Uitstekend
 Zeer goed
 Goed
 Matig
 Slecht

62. Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst
in te vullen?
 Ja, samen met mijn naaste ingevuld
 Ja, iemand anders dan mijn naaste heeft
geholpen
 Nee  Ga door naar vraag 63
63. Hoe heeft die persoon u geholpen?
 Heeft de vragen voorgelezen
 Heeft mijn antwoorden opgeschreven
 Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord
 Heeft de vragen in mijn taal vertaald
 Heeft op een andere manier geholpen,
namelijk:

Dit is het einde van de vragenlijst.
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
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Bijlage 14 Verbeterscores
In tabel B14.1 staan de verbeterscores per kwaliteitsaspect. De vraagnummers verwijzen
naar de pilotversie van de ervaringenvragenlijst van de CQ-index.
De verbeterscores werden berekend door de gemiddelde belangscore van een
kwaliteitsaspect te vermenigvuldigen met het percentage mantelzorgers dat een
negatieve of suboptimale ervaring had met het kwaliteitsaspect en dit getal te delen
door 100.
Tabel B14.1: Verbeterscores kwaliteitsaspecten casemanagement dementie
nr.

vraag

v26

Hulp bij het regelen van wettelijke en financiële zaken

2,54

60,39

1,53

v12

Vervanging bij afwezigheid vaste casemanager

2,56

47,85

1,22

v49e

Hulp bij het combineren van de zorg met andere
verantwoordelijkheden

2,59

40,32

1,04

v49i

Hulp bij het hulp vragen aan mensen in de omgeving

2,00

51,45

1,03

v49g

Hulp bij het onderhouden van sociale contacten

2,09

47,80

1,00

v49f

Hulp bij het behouden van tijd

2,58

37,13

0,96

v49h

Hulp bij het bespreekbaar maken van dementie

2,04

43,41

0,89

v49d

Hulp bij omgang met naaste

3,17

27,98

0,89

v49c

Hulp bij het omgaan met dementie

3,17

24,97

0,79

v49a

Hulp bij het beter volhouden zorg

3,19

22,31

0,71

v48

Hulp bij overgang van thuis naar verpleeg- of verzorgingshuis

3,41

19,80

0,68

v23

Tips en adviezen hoe om te gaan met naaste

3,26

20,56

0,67

v21

Informatie over ondersteuningsmogelijkheden mantelzorger

2,64

23,39

0,62

v17

Bereikbaarheid buiten kantooruren

2,42

25,14

0,61

v49b

Hulp bij het langer thuis blijven wonen naaste

3,35

16,52

0,55

v20

Informatievoorziening over dementie

3,12

15,51

0,48

v42

Op de hoogte gehouden worden wat casemanager doet

3,30

13,47

0,44

v41

Overleg met casemanager voor meer of ander zorg of hulp

3,31

13,01

0,43

v18

Informatievoorziening takenpakket casemanager

3,23

12,02

0,39

v19

Hulp bij vinden van weg in (dementie)zorg

3,50

10,39

0,36

v38

Aandacht voor wat mantelzorger nodig heeft

2,93

12,35

0,36

v24

Aansluiting informatie en adviezen op persoonlijke situatie

3,32

10,48

0,35

v46

Andere zorgverlening op elkaar laten aansluiting

3,36

10,29

0,35

v28

Aandacht voor hoe het met mantelzorger gaat

2,98

11,26

0,33
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nr.

vraag

v45

Andere zorgverlening goed laten samenwerken

3,34

9,70

0,32

v40

Persoonlijke klik met casemanager

3,27

8,89

0,29

v25

Hulp bij aanvragen zorg, hulp of woonvoorzieningen

3,31

8,53

0,28

v22

Informatie over ondersteuningsmogelijkheden naaste met
dementie

3,27

8,16

0,27

v15

Zelf nieuwe afspraak voorstellen

2,73

8,83

0,24

v44

Andere zorgverlening op de hoogte houden van situatie

3,27

6,80

0,22

v10

Start casemanagement zo snel als mantelzorger wilde

3,07

6,33

0,19

v27

Verhaal kwijt kunnen bij casemanager

3,20

5,17

0,17

v31

Casemanager heeft genoeg tijd

3,28

4,74

0,16

v29

Aandacht voor naaste met dementie

3,46

4,23

0,15

v14

Zo vaak als mantelzorger wilt contact

2,79

4,38

0,12

v35

Vertrouwen in de deskundigheid van de casemanager

3,55

3,01

0,11

v39

Ernst van de situatie goed inschatten

3,55

2,64

0,09

v36

Mogelijkheid krijgen te beslissen over zorg naaste

3,57

2,27

0,08

v37

Aandacht voor wat naaste nodig heeft

3,58

2,22

0,08

v30

Casemanager luistert aandachtig

3,39

2,16

0,07

v34

Casemanager legt op begrijpelijke manier uit

3,32

2,16

0,07

v16

Bereikbaarheid

3,29

2,10

0,07

v33

Casemanager komt gemaakte afspraken na

3,45

1,35

0,05

v11

Eén vaste casemanager in afgelopen 12 maanden

3,42

1,23

0,04

v32

Casemanager neemt mantelzorger en naaste serieus

3,46

0,73

0,03
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