
In het kader van de Monitor Woonvormen Dementie verzamelt het Trimbos-instituut sinds 
2008 tweejaarlijks gegevens in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. In de Monitor 
bevragen wij zowel verzorgenden en familieleden als managers en behandelaars. Door de 
herhaling van het onderzoek en de betrokkenheid van verschillende organisaties, is het mogelijk 
veranderingen in de geboden zorg te monitoren en de oorzaken en gevolgen hiervan in kaart 
te brengen. Bovendien bieden de herhaalde metingen de mogelijkheid thema’s te onder-
zoeken die belangrijk zijn voor goede dementiezorg of die maatschappelijk veel stof doen 
opwaaien. Tussen 2008 en 2014 vonden drie meetronden van de Monitor plaats en de volgende 
meetronde is in 2016. Deelnemende instellingen gebruiken de uitkomsten van de Monitor bij 
het vaststellen van het beleid van morgen. 

 

 

Monitor Woonvormen 
Dementie

Monitoring van verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

Door deelname aan de monitor:
• krijgt u inzicht in hoe uw organisatie zich verhoudt tot thema’s die van belang zijn in 

de dementiezorg, zoals de samenwerking met familie en naasten en het omgaan met 
onbegrepen gedrag. Een aantal van deze thema’s zijn belangrijke speerpunten van de 
overheid om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

• krijgt u inzicht in waar mogelijkheden liggen voor verbetering of waar u een voorbeeld 
bent voor andere instellingen. 

• kunt u door het onder de aandacht brengen van nieuwe thema’s, het delen van uw 
ervaringen, knelpunten en succesfactoren, bijdragen aan de verdere verbetering van de 
verpleeghuiszorg en helpen om relevante thema’s te agenderen bij het ministerie en in 
het veld. 

Wat zijn de opbrengsten van de Monitor Woonvormen Dementie tot nu toe?
In de afgelopen 7 jaar heeft de Monitor Woonvormen Dementie ertoe bijgedragen dat:
• veranderingen in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie inzichtelijk zijn; 
• het veld gezamenlijk beter weet wat daadwerkelijk van belang is om goede zorg te realiseren 

voor deze doelgroep (bijv. publicatie over 10 succesfactoren);
• er meer zicht is op oplossingsrichtingen om kwaliteitsvraagstukken in de sector op te pakken;
• deelnemende zorgorganisaties weten waar ruimte is voor interne kwaliteitsverbetering en waar 

locaties van eenzelfde zorgorganisatie van elkaar kunnen leren;
• zorgorganisaties de opbrengsten van ingevoerde veranderingen inzichtelijk kunnen maken. 

Denk bijvoorbeeld aan een overgang naar kleinschalig wonen of het invoeren van persoonsge-
richte zorg.



Overzicht Monitor Woonvormen Dementie

Welke indicatoren en uitkomsten staan 
centraal in de Monitor?
• Organisatie van de zorg, zoals visie, leiderschap, 

kleinschalige en persoonsgerichte zorg
• Personele bezetting
• Medewerkerstevredenheid en werkomstandig-

heden
• Betrokkenheid van familie
• Kwaliteit van zorg, zoals gebruik psychofarmaca 

en vrijheidsbeperkende maatregelen
• Kenmerken, zorgzwaarte en kwaliteit van leven 

van bewoners

Ook worden iedere meetronde een aantal nieuwe 
thema’s verkend of worden bestaande thema’s 
verder uitgediept. Deze thema’s kiezen wij in overleg 
met de deelnemende zorgorganisaties. In de laatste 
meetronde zijn de thema’s persoonsgerichte zorg, 
zinvolle dagbesteding voor bewoners, betrokkenheid 
van familie en het terugdringen van psychofarmaca 
en vrijheidsbeperkende maatregelen nader onder de 
loep genomen. 

De indicatoren en uitkomsten van de Monitor sluiten 
nauw aan bij het plan ‘Waardigheid en Trots’ van 
staatssecretaris Van Rijn. Denk bijvoorbeeld aan 
persoonsgerichte zorg en bejegening waarin de 
relatie tussen de bewoner en professional centraal 
staat, leiderschap, ruimte voor de professional, de 
samenwerking tussen formele en informele zorg en 
de kwaliteit van leven van bewoners. 

Wat houdt de gegevensverzameling in?
Van maart tot en met juni 2016 vindt de gegevens-
verzameling van de volgende meetronde binnen 
de deelnemende zorgorganisaties plaats, met 
ondersteuning van een onderzoeksassistent van 
het Trimbos-instituut. De onderzoeksassistent 
komt één dag op de deelnemende locaties om het 
management te interviewen en te assisteren bij het 
verzamelen van de gegevens. Wij gebruiken de 

volgende methoden bij de gegevensverzameling: 
• interview met management, duur ca. 3 uur;
• vragenlijsten voor alle behandelaars; duur invullen 

ca. 20 minuten;
• vragenlijsten voor alle verzorgenden, duur invullen 

ca. 20 minuten;
• vragenlijsten over een derde van de bewoners 

(min. 12 bewoners) door contactverzorgenden, 
duur invullen ca. 20 minuten;

• vragenlijsten voor de mantelzorgers van de 
geselecteerde bewoners (min. 12), duur invullen 
ca. 20 minuten.

Monitor als instrument voor een lerende 
organisatie
De Monitor Woonvormen Dementie heeft bij 
ons in het verleden gefungeerd als toetssteen 
van onze opvattingen over goede zorg. Met de 
zorgboerderij de Hagert dachten wij iets moois 
te pakken te hebben wat waardevol is. We 
hebben destijds meegedaan aan de Monitor 
om te ondervinden hoe een onafhankelijk ken-
nisinstituut tegen onze zorg aankijkt en hoe we 
ons verhouden tot andere woonvoorzieningen 
voor mensen met dementie in het land. Op 
dit moment is ZZG Zorggroep in transitie. Een 
belangrijk aandachtspunt hierbij is de legitime-
ring van wat wij doen en verder verbeteren. 
We streven naar een lerende organisatie. De 
Monitor Woonvormen Dementie is een instru-
ment dat ons daarbij kan helpen. Wij vinden 
het daarbij van belang dat de Monitor aansluit 
bij eerder gevonden succesfactoren voor goede 
dementiezorg en tegelijkertijd op zoek blijft om 
in ons veld nog beter zicht te krijgen op wat nu 
helpt om goede zorg te realiseren.
Hans Vos en Annelies de Jong, 
gebiedsdirecteuren ZZG Zorggroep

Inventarisatie
thema’s

Gegevens-
verzameling

Overheid
en landelijke
organisaties

Publieks-
uitgave

Benchmark
en advies

Optie: 
aanvullend 
onderzoek 
of advies

Monitor
Woonvormen

Dementie

Inspraak in onderzoeksthema’s          Aanleveren gegevens                         

 

 

 

 
   

   
   

   
   

   
   

 
      Inzicht in landelijke ontwikkel- 

     ingen & succesfactoren 

      

van belang zijn in de dementiezorg

G
ev

ol
ge

n 
vo

or
 n

at
io

naa
l b

eleid

Inzicht in hoe uw organisatie zich verh
oudt t

ot t
he

m
a’

s 
di

e 

Wat zijn de voordelen om deel te nemen aan 
de Monitor?
• U krijgt inzicht in hoe uw organisatie het doet op 

thema’s die van belang zijn in de dementiezorg. 
Door middel van gegevens uit de Monitor kunt 
u uw eigen scores vergelijken met die van andere 
deelnemende organisaties. Deze gegevens zijn 
alleen ter inzage voor de zorgorganisatie zelf. De 
resultaten worden anoniem weergegeven in de 
publieksuitgave van de Monitor.

• De thema’s van de Monitor sluiten nauw aan bij 
de landelijke plannen om de verpleeghuiszorg te 
verbeteren. 

• Een onderzoeker licht de uitkomsten van de 
Monitor op locatie toe.



• Wanneer u eerder heeft meegedaan, worden uw 
scores ook afgezet tegen de eerdere resultaten 
van uw zorgorganisatie. 

• Wanneer uw organisatie met meerdere locaties 
meedoet, krijgt u inzicht in waar de verbeter-
punten liggen in de verschillende locaties van de 
organisatie, maar vooral ook waar er van elkaar 
geleerd kan worden. 

• De Monitor biedt ook direct inzicht in medewer-
kerstevredenheid, cliëntervaringen, familietevre-
denheid en betrokkenheid van familie. 

• U kunt actief meedenken over welke gegevens 
verzameld dienen te worden. Waar wilt u als 
zorgpraktijk direct meer inzicht in krijgen? Of 
waar zou de overheid meer over moeten weten? 
Hiervoor zal een pre-meeting plaatsvinden op 
woensdagochtend 2 december 2015.

• U kunt kennis uitwisselen met andere deelne-
mende organisaties tijdens studiebijeenkomsten 
over specifieke thema’s uit de Monitor.

Bevindingen Monitor bieden praktische 
aanknopingspunten voor verbetering 
Sinds het verschijnen van het rapport Monitor 
Woonvormen Dementie; Tien factoren voor 
een succesvolle woonvoorziening voor mensen 
met dementie in 2011 maak ik gebruik van de 
bevindingen van de Monitor in mijn trainingen 
en bij het begeleiden van organisaties in visie-
trajecten in de zorg voor mensen met demen-
tie. De gevonden succesfactoren, zoals ‘Een 
visie als leidraad voor praktijk en beleid’ spelen 
daarbij een belangrijke rol. Ik ben ook enthou-
siast over het hoofdstuk over Persoonsgerichte 
zorg. De theorie en de praktische toelichting 
brengen nut en noodzaak maar ook haalbaar-
heid voor het voetlicht. 
De diverse vragenlijsten vanuit de Monitor zijn 
goed toepasbaar als onderdeel van een eigen 
0- of vervolgmeting. Het meten van resultaat 
is voor teams in de zorg vaak nieuw maar sti-
muleert enorm en leert je anders te kijken. De 
uitkomsten van de Monitor kunnen gebruikt 
worden om organisaties te motiveren de zorg 
voor mensen met dementie te verbeteren.
Angele Jonkers, directeur Jonkerszorg

in samenwerking met een andere partij, denken 
we graag mee over hoe de Monitor hierbij kan 
aansluiten 

• De Monitor biedt aanknopingspunten voor 
aanvullende evaluaties op maat, waarbij ook 
observatiemethoden zoals Dementia Care 
Mapping gebruikt kunnen worden.

• De opbrengsten van de Monitor leveren input 
voor de nog op te stellen kwaliteitsindicatoren 
verpleeghuiszorg van het Zorginstituut. 

Wat kost deelname aan deze meetronde?
Voor deelname aan de Monitor geldt een basistarief 
van €2.100 per locatie per meetronde. Voor elke 
volgende locatie binnen één stichting rekenen wij 
tot en met vijf locaties de helft van het basistarief. 
Bij meer dan vijf locaties rekenen wij een derde van 
het basistarief per locatie. Daarnaast rekenen wij 
een bedrag van €70 per bewoner met dementie. 
Daarmee houden wij rekening met de omvang van 
de locaties. Per locatie worden niet meer dan 60 
bewoners met dementie in rekening gebracht. 

Rekenvoorbeelden
Als uw stichting met één locatie meedoet 
met 32 bewoners met dementie, komen de 
totale kosten op: €2.100 + (32x€70) = €4.340. 
Het bedrag voor deelname met één locatie 
zal variëren tussen €2.520 (locatie met 6 
bewoners) tot maximaal €6.300 (locatie met 
60 of meer bewoners). 

Als uw stichting met 4 locaties meedoet betaalt 
u voor de eerste locatie het volledige basistarief 
(€2.100). Voor de andere 3 locaties betaalt 
u per locatie de helft van dit tarief. Dit komt 
neer op €5.250 voor vier locaties in plaats van 
€8.400. Vervolgens komt hier nog het bedrag 
per bewoner met dementie bij, afhankelijk van 
de omvang van de locaties.

Welke zorgorganisaties kunnen meedoen?
Alle zorgorganisaties in Nederland die verpleeg-
huiszorg bieden aan mensen met dementie in een 
zorginstelling volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) 
kunnen zich aanmelden. Dit kunnen zowel zorgor-
ganisaties zijn met locaties die verpleeghuiszorg 
beiden op een afdeling of in een woonvorm met en 
zonder een BOPZ-erkenning en gesloten deuren. 
Dat zijn dus verpleeghuizen, verzorgingshuizen die 
verpleeghuiszorg aan mensen met dementie bieden, 
kleinschalige woonvormen, zorgboerderijen en alle 
combinaties daarvan. 

Wat is er nieuw in deze meetronde?
• Vanaf deze meetronde kunnen in de Monitor 

afdelingen onderling vergeleken worden.
• U kunt een advies-op-maat krijgen over hoe u de 

vergaarde kennis uit de Monitor kunt toepassen 
in uw zorgpraktijk. Wanneer u binnen uw organi-
satie bezig bent verbeteringen door te voeren 
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Reserveer woensdagochtend 2 
december 2015 in uw agenda 
wanneer u geïnteresseerd bent in 
deelname. Tijdens deze bijeenkomst 
bepalen we wat de aanvullende 
thema’s worden voor de nieuwe 
meetronde. De bijeenkomst vindt 
plaats in Utrecht op het Trimbos-
instituut. Nadere informatie volgt.

Projectgroep Monitor Woonvormen 
Dementie
De Monitor wordt uitgevoerd door dr. Mirjam 
van Soest-Poortvliet, Marleen Prins, MSc en 
drs. Bernadette Willemse. Zij zijn werkzaam 
bij het programma Ouderen van het Trimbos-
instituut.

Waar en hoe kan ik mijn instelling of 
locatie aanmelden? 
U kunt contact opnemen met Mirjam van 
Soest-Poortvliet mvansoest@trimbos.nl/030-
2959278, Marleen Prins mprins@trimbos.nl/ 
030-2959279 of Bernadette Willemse via 
bwillemse@trimbos.nl/030-2959210. Ook 
voor meer informatie kunt u bij ons terecht.

Monitor van nut in 
verandertrajecten
Zorgcirkel heeft zich erop toegelegd 
om de cliënt echt centraal te stellen 
door een persoonsgerichte manier van 
werken te vertalen naar de dagelijkse 
praktijk. We hebben hierbij veel aan-
dacht voor wat de cliënt nodig heeft. 
Maar de vraag is ook: wat heeft de 
organisatie nodig om daadwerkelijk 
goede zorg voor mensen met demen-
tie neer te zetten? Hoe staat het met 
de randvoorwaarden in de organisatie? 

Wij hebben de inzichten uit de Moni-
tor Woonvormen Dementie gebruikt 
voor een intern verbetertraject. De 
transparantie die de Monitor ons 
bood met behulp van de benchmark 
bij aanvang van dit traject was van 
groot belang. Dit maakte voor ons 
bijvoorbeeld inzichtelijk welke rand-
voorwaarden we op orde hebben, 
maar ook waar verbeteringen mogelijk 
waren. Hoe ervaren medewerkers 
bijvoorbeeld het leiderschap van hun 
leidinggevende? Hoeveel regelruimte 
ervaren medewerkers om goede zorg 
te kunnen bieden? En hoe staat het 
met de betrokkenheid van familie, 
vrijwilligers en behandelaars in de 
zorg? Na een jaar meten we opnieuw 
en kijken we wat onze inspanningen 
opgeleverd hebben.
Diana Bruin en Franka Parée, Managers 
zorg en dienstverlening, Zorgcirkel


