
 

 

Programma Ouderen: Wat wij doen

Het programma Ouderen van het Trimbos-instituut richt zich op het 

verbeteren van de kwaliteit van leven en psychisch welbevinden van 

ouderen, door kennis en expertise te ontwikkelen, te vertalen en te 

evalueren in beleid en praktijk.

Samen verder na de diagnose dementie

Mensen met dementie en hun mantelzorgers worstelen vaak elk apart met de veranderingen veranderingen als gevolg van 

de dementie. De interventie ‘Samen verder na de diagnose dementie’ geeft handvatten om samen met de veranderingen 

en stressoren die dementie met zich mee kan brengen om te leren gaan. De thema’s die worden besproken zijn: relatie 

en communicatie, waarden en voorkeuren, tijd voor jezelf en voor elkaar en hulp inschakelen. Het Trimbos-instituut heeft 

pilotonderzoek naar deze interventie gedaan en biedt in samenwerking met de PgD (Psychologische expertise voor de 

ouderenzorg) trainingen aan in deze methodiek. Meer informatie: iasch@trimbos.nl

Leren over dementie

Hoe kun je als zorgmedewerker ervoor zorgen dat iemand met dementie zich prettig voelt? Hoe kun je onbegrepen 

gedrag bij mensen met dementie voorkomen? En als dit gedrag toch ontstaat, hoe ga je er dan mee om? Deze vragen 

staan centraal in de e-learning Leren over dementie. Leren over dementie is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister 

V&VN. “Tijdens het kijken naar de filmpjes herkende ik sommige voorvallen, en begrijp ik nu waarom mensen met 

dementie zo kunnen reageren. Toen wist ik dat ik het anders moest doen. En het leuke ervan is, het helpt ook echt.” 

BBL student niveau 3, Albeda College. Meer informatie: www.lerenoverdementie.nl

Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie

Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) is een netwerkorganisatie voor professionals die 

zich bezighouden met de geestelijke gezondheid van ouderen in de GGz of VVT. Er zijn op dit moment 11 GGz-

instellingen en 8 VVT organisatie aangesloten bij het NKOP. In samenwerking met de aangesloten organisaties neemt 

het NKOP het initiatief om de kennisagenda vast te stellen. Ook draagt het NKOP bij aan de verdieping en verbreding 

van de deskundigheid van medewerkers in de GGz en VVT door middel van symposia, workshops en trainingen. 

Meer informatie: www.nkop.nl
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Monitor Woonvormen Dementie

Het Trimbos-instituut verzamelt met de Monitor Woonvormen Dementie tweejaarlijks gegevens in de 

verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. In de afgelopen 7 jaar heeft dit ertoe bijgedragen dat:

• veranderingen in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie inzichtelijk zijn, 

• het veld beter zicht heeft op wat er daadwerkelijk van belang is om goede zorg te bieden aan deze doelgroep 

(bijv. publicatie over 10 succesfactoren),

• er meer zicht is op oplossingsrichtingen om kwaliteitsvraagstukken in de sector op te pakken,

• deelnemende zorgorganisaties aanknopingspunten krijgen voor interne kwaliteitsverbetering en locaties van 

eenzelfde zorgorganisatie van elkaar kunnen leren,

• zorgorganisaties zicht hebben op de resultaten van doorgevoerde veranderingen.

Meer informatie: www.trimbos.nl/webwinkel

Leven in de plus

Leven in de Plus is een online cursus voor ouderen die zij thuis kunnen doen. Ouderen krijgen in de cursus informatie 

en oefeningen aangeboden gericht op: positief gevoel, wensen en doelen, ontspannen en prettige activiteiten doen, 

sociale contacten en regie over het leven houden. Ouderen kunnen zelf kiezen welke onderdelen zij willen doorlopen. 

Leven in de Plus biedt ook een agenda met activiteiten in de buurt en een prikbord waarmee cursisten onderling 

contact kunnen leggen. Meer informatie: www.levenindeplus.nl

Samenwerking binnen dementienetwerken

Binnen dementienetwerken werken verschillende professionals samen, zoals huisartsen, casemanagers, 

psychologen, paramedici en geriaters. In de bestaande modellen om de organisatie van de zorg te evalueren 

is weinig tot geen aandacht voor de ‘zachte’ kanten van samenwerking, zoals omgangsvormen, waardering, 

transparantie en openheid. Samen met Vilans, de Hogeschool Rotterdam en de Stichting Transmurale Zorg Den 

Haag e.o. hebben wij een online tool ontwikkeld om de zachte kant van samenwerking in kaart te brengen. 

Daarmee krijgen netwerken feedback over hoe de samenwerking ervoor staat en handvatten voor verbetering. 

Meer informatie: www.zelfevaluatiedementienetwerken.nl

Onderzoek naar gepersonaliseerde deuren

Wij hebben onderzoek gedaan naar de invloed van gepersonaliseerde deuren in zorginstellingen op ouderen met 

dementie en psychiatrische problematiek. De gepersonaliseerde voordeuren zijn opplakdeuren met de afbeelding 

van een voordeur van een vroegere woning. Het onderzoek laat zien dat de opplakdeuren een positieve impact 

kunnen hebben op zowel de bewoners, verzorgenden als familieleden. Bijvoorbeeld doordat de deuren het ophalen 

van herinneringen bij bewoners kan stimuleren, een belangrijke bezigheid die kan leiden tot meer welbevinden. 

Meer informatie: www.trimbos.nl/webwinkel

Toegankelijkheid en effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen

Uit het proefschrift van dr. Marjolein Veerbeek blijkt dat psychische problemen bij ouderen in vergelijking met 

volwassen minder vaak gediagnosticeerd worden in de huisartspraktijk. Dit terwijl er geen aanwijzingen zijn dat 

ze minder voorkomen. Ook blijkt dat ouderen met psychische problemen door de huisarts amper doorverwezen 

worden naar andere eerstelijnsaanbieders. Wanneer zij wel worden doorverwezen, is dit vaak naar de specialistische 

GGz. Daarnaast laat het proefschrift zien dat het functioneren van twee derde van de ouderen in de ambulante GGz 

aanzienlijk verbetert na behandeling. Meer informatie: www.trimbos.nl/actueel

www.trimbos.nl

De Monitor Woonvormen Dementie wordt uitgevoerd door het Programma 
Ouderen van het Trimbos-instituut, en gefinancierd door het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de 54 deelnemende woonvoorzieningen. 
Een belangrijke doelstelling van het Programma Ouderen van het Trimbos-
instituut is de verbetering van de zorg aan mensen met dementie, hun 
mantelzorgers en zorgverleners gedurende het hele ziekteproces.

In deze publicatie leest u welke ontwikkelingen in de geboden verpleeghuiszorg 
zich over de periode 2008-2014 in de deelnemende woonvoorzieningen hebben 
voorgedaan. De resultaten worden in verband gebracht met het gevoerde 
(overheids)beleid van de afgelopen jaren, en de initiatieven voor kwaliteitsverbetering 
die binnen de verpleeghuissector hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn 
vier thema’s die momenteel spelen in de dementiezorg nader onder de loep 
genomen: 1) persoonsgerichte zorg, 2) een zinvolle dagbesteding voor bewoners, 
3) betrokkenheid van familie en 4) het terugdringen van het gebruik van 
vrijheidsbeperkende maatregelen en psychofarmaca. De uitgave biedt hiermee 
aanknopingspunten voor verbeteringen van de verpleeghuiszorg voor mensen 
met dementie en voor het personeelsbeleid in deze sector.

Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg 
voor mensen met dementie
2008-2014

Monitor  
Woonvormen Dementie

Bernadette Willemse, Claire Wessel en Anne Margriet Pot

1

2 3

M
onitor W

oonvorm
en D

em
entie 

Trends en succesfactoren 2008-2014

Accessibility and effectiveness 
of mental health care 
for older adults

Marjolein A. Veerbeek

Accessibility and effectiveness of mental health care for older adults | Marjolein Veerbeek

Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Het verhaal achter de deur
Een verkennende studie naar de toegevoegde 
waarde van true doors voor bewoners van
zorginstellingen

I. van Asch, M. Voorhaar, B. Willemse


