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Thuis of verpleeghuis met dementie?
We denken vaak dat verpleeghuizen één groot tranendal
zijn. Dementerende ouderen zouden gelukkiger zijn als ze
nog thuis kunnen blijven wonen. Uit promotieonderzoek
van Hanneke Beerens aan de Universiteit Maastricht blijkt
dat allemaal veel genuanceerder te liggen. „Nederland is
allround kampioen dementiezorg”, concludeert Beerens.

door Femke Kools

HH ebben mensen met dementie
die nog thuis wonen een bete-
re kwaliteit van leven dan zij
die in een verpleeghuis wo-
nen? De publieke opinie lijkt
er vaak automatisch van uit te

gaan dat dat het geval is, maar echt onder-
zocht is het tot nu toe nog nauwelijks. Han-
neke Beerens, die tijdens haar opleiding tot
verpleegkundige werkte met ouderen, deed
er wetenschappelijk onderzoek naar. Hieruit
blijkt niet alleen dat Nederland ‘kampioen
dementiezorg’ is, maar ook dat mensen met
dementie en hun verzorgers kwaliteit van le-
ven thuis hetzelfde beoordelen als in het ver-
pleeghuis. Aanstaande vrijdag promoveert ze
erop aan de Universiteit Maastricht.
Het promotieonderzoek van Hanneke Bee-
rens bevat twee grote studies. De eerste was
een internationale studie, waarbij in acht
Europese landen mensen met dementie en
hun verzorgers werden ondervraagd over
kwaliteit van leven. In Nederland, Duitsland,
Engeland, Zweden, Estland, Finland, Frank-
rijk en Spanje werden in totaal bijna twee-
duizend mensen met dementie gezien. 1123
mensen woonden nog thuis, maar werden
waarschijnlijk binnenkort opgenomen in
een verpleeghuis en 791 mensen woonden
drie maanden of korter in een verpleeghuis.
Hanneke Beerens: „Mijn collega’s en ik on-
dervroegen zo’n driehonderd mensen in Ne-
derland. We probeerden altijd de vragenlijst
af te nemen bij de mensen met dementie
zelf en daarnaast ook nog bij een mantelzor-
ger in de thuissituatie en een zorgverlener in
het verpleeghuis. Een van de belangrijkste
conclusies uit ons onderzoek is, dat de kwali-
teit van leven thuis niet verschilt van die in
een verpleeghuis.”
Daarnaast werd ook de kwaliteit van zorg in
verpleeghuizen in Europa in kaart gebracht,
door naar objectieve gegevens te kijken als
het aantal doorligwonden van mensen met
dementie of bijvoorbeeld hoe vaak vrijheids-
beperkende maatregelen worden genomen.
„Nederland is allround kampioen dementie-
zorg”, concludeert Beerens. Waar bijvoor-
beeld thuiswonende mensen met dementie
in de EU gemiddeld 10 procent van de tijd
met vrijheidsbeperkende maatregelen te
maken krijgen, is dat in Nederland slechts 3
procent.
Waar bijvoorbeeld 7 procent van de mensen
in een verpleeghuis met doorligwonden te
maken krijgt in de EU, is dat in Nederland 4
procent. „Er zijn natuurlijk altijd incidenten
of aandachtspunten in de zorg voor mensen
met dementie die je serieus moet nemen,
maar de eenzijdig negatieve beeldvorming
die je in Nederland vaak ziet over verpleeg-
huiszorg, lijkt wetenschappelijk niet te onder-
bouwen”, aldus de promovenda.
De tweede studie in haar proefschrift werd
alleen in Nederland uitgevoerd: 115 bewo-

ners van hoofdzakelijk Limburgse verpleeg-
huizen werden intensief geobserveerd in
hun dagelijks leven: wat doen ze de hele dag,
welke activiteiten, is er sprake van sociale
interactie en hoe is hun stemming. Beerens:
„Vooraf spraken we met de zorgverleners
om een beetje een beeld te krijgen van het
normale gedrag van de bewoner. En vervol-
gens probeerden we zo onzichtbaar mogelijk
te observeren. De stemming scoorden we op
een zevenpuntschaal en hoewel dat lastig

lijkt voor een buitenstaander, kun je een vro-
lijke stemming goed onderscheiden van een
verdrietige stemming.” En die stemming, zo
is uit haar onderzoek gebleken, is een belang-
rijke indicator voor kwaliteit van leven. Het
feit dat er fysieke beperkingen of klachten
zijn, of dat het geheugen of spraakvermogen
achteruit gaat, heeft minder effect op de kwa-
liteit van leven. „Het is niet standaard zo, dat
hoe zieker je wordt, hoe slechter je kwaliteit
van leven.”

Bijna 10.000 observaties verder - overdag, in
de avond en het weekend - komt Beerens tot
de conclusie dat het betrokken zijn bij activi-
teiten, liefst buitenshuis en sociale interactie
de grootste invloed hebben op een positieve
stemming. ,,Net als bij gezonde mensen is er
niet één activiteit die voor iedereen geweldig
werkt. Daar ligt dus een grote uitdaging voor
zorgverleners, om goed kennis te nemen van
de achtergrond van bewoners via gesprekken
met hun naasten.” De promovenda is blij dat

ze heeft kunnen aantonen via wetenschappe-
lijk onderzoek dat de kwaliteit van zorg en
van leven in vergelijking met veel andere lan-
den hoog is in Nederland. ,,Het beeld in de
media en de samenleving is vrij negatief en
ik herken het niet uit de praktijk. Het is goed
om kritisch te zijn en dat brengt je ook altijd
verder, maar over het algemeen werken in
het verpleeghuis heel veel deskundige, be-
trokken, goede medewerkers die alles doen
om zo goed mogelijk zorg te verlenen. En

juist kijken naar wat goed gaat en hoe je dat
kunt versterken, is ook een goede manier
om zorg te verbeteren.” Ook in de opleiding
van zorgverleners ziet ze nog ruimte voor
verbetering. „De nadruk ligt op klinische
zorgverlening, zoals het goed kunnen verbin-
den van een wond, terwijl psychosociale as-
pecten van zorgverlening onderbelicht zijn.
En kwaliteit van leven lijkt dus meer samen
te hangen met een goede stemming dan met
fysiek welbevinden.”

Kwaliteit van leven, wat is dat eigenlijk?
Voor mensen met dementie blijkt het af
te hangen van vier factoren:

! gedrag (inclusief fysieke gezondheid,
cognitief functioneren, sociaal gedrag
en afhankelijkheid)

! objectieve omgeving (fysieke
woonomgeving, sociaal netwerk)

! ervaren kwaliteit van leven
(de beoordeling van alle aspecten die
belangrijk zijn voor het eigen leven)

! psychologisch welbevinden (de eigen
subjectieve beoordeling van de kwaliteit
van leven)

Wat is kwaliteit
van leven?


