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Ontwerp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Vraagstellingen 
 

Hoofdvraag 1: Welke factoren beïnvloeden de ontwikkeling en implementatie van de integrale aanpak gericht op het behouden van zelfredzaamheid en sociale 
inclusie van personen met dementie en hun mantelzorgers? 
 

Subvragen 1.1  Welke behoeften, wensen en mogelijkheden hebben mensen met dementie en hun mantelzorgers ten aanzien van het behoud van zelfredzaamheid 

en het voorkomen van en omgaan met lichamelijke beperkingen?  

1.2  Welke behoeften, wensen en mogelijkheden hebben mensen met dementie, hun mantelzorgers en hun netwerk ten aanzien van het opbouwen van 

een sociaal steunsysteem met familie, vrienden en buren?  

1.3  Welke mogelijkheden zijn er om een dementievriendelijke omgeving te realiseren die past bij de geïdentificeerde behoeften, wensen en 

mogelijkheden van mensen met dementie en hun mantelzorgers?  
1.4 Welke uitkomsten kunnen verwacht worden bij implementatie van de integrale benadering? 

 
 

HOOFDVRAAG 2: Wat zijn de kosten en baten van deze integrale benadering?  
 

HOOFDVRAAG 3: Welke kennis, vaardigheden en attitude hebben (toekomstige) professionals nodig voor het toepassen van deze nieuwe aanpak?   

Praktijkgericht onderzoek 
●De vraag komt voort uit de praktijk  
De resultaten komen direct ten goede 

aan praktijk en onderwijs  Uitwerking 
en uitvoering van het onderzoek in 

samenwerking met de praktijk 

Multiple case study 
Intensief volgen van 30 cases (koppel van een persoon met dementie en diens mantelzorger en de 

professional(s) die betrokken zijn bij de nieuwe aanpak) gedurende een jaar 

Maatschappelijke business case 

Inzichtelijk maken van de meerwaarde van de integrale aanpak voor de samenleving als geheel op grond 
van de richting van verwachte kosten en baten, kritische succesfactoren en knelpunten in financiën 

“Door gebruik te maken van verschillende databronnen kunnen we de situatie van 
mensen met dementie en hun mantelzorgers vanuit verschillende perspectieven 

bekijken.” 

“Wat als VitaDem er niet was 
geweest?” 
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Dataverzameling 
 

Bij het cliëntpaar (thuiswonende persoon met dementie en primaire mantelzorger, beide > 65 jaar, woonachtig in Capelle of Krimpen aan den IJssel en in zorg van een 

casemanager).  

 
www.kcl.ac.uk/nursing/study/Older-
Persons-Nurse-Fellowship-
Programme.aspx 

Beantwoording onderzoeksvragen: 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 

Behoefteanalyse: geluidsopnamen + verslag, door casemanager       
Woonscan, door casemanager       
Shadowing, door studenten       
Vragenlijsten (nulmeting, na zes, en na 12 maanden): zelfredzaamheid van de persoon 
met dementie, functiebehoud en vitaliteit van de mantelzorger, inzet van het sociale 
netwerk en dementievriendelijkheid van de omgeving; zorggebruik, door onderzoeker 

   
● 
  

Semi-gestructureerd interview over hun ervaringen met de aanpak, door onderzoeker       
 

Bij de professionals (vijf casemanagers van Leliezorggroep en De Zellingen, twee ergotherapeuten van De Zellingen, twee fysiotherapeuten van De Zellingen, en overige 

betrokkenen, bijvoorbeeld welzijnswerkers of huisarts) 

1.  
edenprairieweblogs.org/scottneal/post/
402/ 

Case conference (stap 3 interventie): geluidsopnamen + verslag door casemanager       
Checklist adviezen: inhoud + follow-up, door casemanager       

Checklists interventies: registratie van de inhoud (per sessie), evaluatieverslag en mate 
waarin de doelen zijn bereikt, door betreffende professional 

      

Focusgroep over ervaringen met de aanpak (casusoverstijgend), noodzakelijke 
competenties en gewenste deskundigheidsbevordering, mogelijke baten van de integrale 
aanpak en de verwachte kostenstijging in het zorggebruik, door onderzoeker 

      

 

Overig 

www.professionalgrantwriter.org/under
standing-lingo-nonprofit-finances 

Interview met gemeente over kosten en follow-up van adviezen woonomgeving, door 
onderzoeker 

      

Rapportage van overleg met een klankbordgroep (medewerkers van de gemeenten 
(ruimtelijke ordening, welzijn/zorg, wonen) en welzijnsorganisaties, plaatselijke 
woningcorporaties, middenstand en vervoerbedrijven) over de bevindingen met 
betrekking tot de dementievriendelijke omgeving, door onderzoeker 
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