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Relatief nieuwe groep bewoners in verpleeghuizen 
 

• ‘Moeilijke’ mensen met storend gedrag;  

 zij verstoren de sfeer op de afdeling of in de woning 

• Medewerkers ervaren gevoelens van onmacht: 

 hoe moeten we met deze mensen omgaan en kunnen we 
wel bieden wat ze nodig hebben?  

• Knelpunten op diverse andere terreinen, o.a. wet- en 
regelgeving, indicatiestelling, financiering 

• Groep patiënten, die nauwelijks zichtbaar is 
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A study on the characteristics, care needs  

and quality of life of patients with both  
 

Mental And Physical Problems residing In Dutch NursinG homes 
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Resultaten 
 

• Somatisch-psychiatrische multimorbidity: eerder regel dan 
uitzondering 

• Prevalentie van chronisch somatisch-psychiatrische co-morbiditeit 
varieert van 0,5% tot 84,9% 

• In vergelijking met ‘reguliere’ somatische verpleeghuiscliënten: 
– Jonger, vaker van het mannelijk geslacht en ongehuwd 

– Meer cognitieve stoornissen (anders dan dementie) 

– Meer gedragsproblemen 

• Geen onderzoek naar zorgbehoeften 
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Vraagstellingen MAPPING studie 
 

• Wat zijn de kenmerken, de behoeften en de kwaliteit van leven van 
patiënten met een dubbele zorgvraag (somatiek-psychiatrie) die zijn 
opgenomen op een specifiek voor deze doelgroep bestemde 
afdeling in een verpleeghuis 

• Welke veranderingen zijn een half jaar na opname te zien in 
(neuro)psychiatrische symptomen, behoeften en kwaliteit van leven 

• Welke invloed heeft een aantal patiëntgebonden factoren op de 
hierboven genoemde veranderingen 
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Onderzoeksopzet 
 

In de vorm van een interview worden vragenlijsten afgenomen bij 
de cliënt, de eerstverantwoordelijke verzorgende en er worden 
twee vragenlijsten opgestuurd naar een naaste  

 

• Longitudinale deel van de studie: 
– T0-meting: tussen 6 en 9 weken na opname 

– T1-meting: een half jaar later ± 3 weken 
 

• Cross-sectionele deel van de studie: 
– T1-metingen van het longitudinale deel van de studie 

– T1e-meting: minimaal 3 maanden na opname 
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