Thema’s in de Monitor Woonvormen Dementie
Dit is een overzicht van de thema’s in de vragenlijsten van de Monitor
Woonvormen Dementie, per type deelnemer en per setting*. Ook wordt
aangegeven welke methode er gebruikt wordt om de gegevens te verzamelen.

Opbrengsten van de Monitor
Woonvormen Dementie
•

•

•
•

•

Vergelijkend inzicht in de stand van zaken rondom
persoonsgerichte en integrale dementiezorg
binnen (de organisatie en) de regio;
Inzicht in onderwerpen die in de Zorgstandaard
Dementie van belang zijn voor goede
dementiezorg en -ondersteuning;
Inzicht in specifieke leer-en verbeterpunten;
Via online dashboard direct inzicht in
medewerkerstevredenheid, cliëntervaringen,
familietevredenheid en betrokkenheid van familie;
Regionale terugkoppelingsbijeenkomst na
dataverzameling.

Overzicht Thema’s in de vragenlijsten
Persoon met dementie

Mantelzorger

Setting

Extramuraal

Methode

Vragenlijst

Deels over zelf, deels over persoon met dementie
Setting

Intramuraal & Extramuraal

Achtergrondkenmerken

Methode

Vragenlijst

Wonen (o.a. woonvorm, woonduur, ervaren geschiktheid)

Achtergrondkenmerken

Kwaliteit van leven

Wonen (o.a. woonvorm, woonduur, ervaren geschiktheid)

Welzijn - Zinvolle daginvulling

Persoonsgerichte zorg

Integrale zorg

Integrale zorg

(instrumentele) Activiteiten Dagelijks Leven

Eenzaamheid

Ervaren gezondheid

Mantelzorgbelasting

Stemming

Hoeveelheid mantelzorg & Volhoudtijd

Eenzaamheid

Mantelzorgondersteuning
Positieve ervaringen mantelzorg

Medewerker

Beoordeling transitieperiode

Over persoon met dementie
Setting

Intramuraal

Methode

Steekproef/
observatievragenlijst

Achtergrondkenmerken
Eenzaamheid
Kwaliteit van leven
Functioneren - Gedrag & stemming
Cognitief functioneren
Welzijn - Zinvolle daginvulling

* Wijzigingen voorbehouden. Laatste versie: mei 2022.

Beoordeling huidige zorgaanbieder
Informatievoorziening (tevredenheid en vindbaarheid)
Wlz-zorg (o.a. ACP, wachtlijst, ervaring zorgval)

Over de persoon met dementie
Achtergrondkenmerken, kwaliteit van leven, cognitief
functioneren, (instrumentele) activiteiten Dagelijks
Leven, ervaren gezondheid, stemming, welzijn en
eenzaamheid.

Medewerker

Leidinggevende

Zorg- en ondersteuningsprofessionals & (para-)medici

Setting

Intramuraal & Extramuraal
Vragenlijst

Setting

Intramuraal & Extramuraal

Methode

Methode

Vragenlijst

Achtergrondkenmerken

Achtergrondkenmerken

Werk (o.a. functie, periode in dienst, werkervaring)

Werk (o.a. functie, periode in dienst, werkervaring)

Integrale zorg – Kwaliteitsindicatoren (intramuraal)

Caseload

Kwaliteit van zorg

Samenwerking

Visie

Team

Samenwerking

Leiderschap
Visie

Manager

Leerklimaat

Organisatiekenmerken

Integrale zorg
Psychosociale aspecten van het werk (o.a.
werkbelasting & arbeidstevredenheid)

Setting

Intramuraal & Extramuraal

Methode

Interview

Algemene kenmerken

Persoonsgerichte zorg
Welzijn – Type activiteiten & Zinvolle daginvulling

Vrijwilligers

Financiering zorg
Verdeling zorgprofielen
Medewerkers (o.a. aantal fte, skills-mix, inzet ZZP-ers)

Setting

Intramuraal & Extramuraal

Roostering

Methode

Vragenlijst

Ziekteverzuim
Verloop & openstaande vacatures

Achtergrondkenmerken

Inzet behandeldiensten & leidinggevenden

Caseload
Welzijn - Type activiteiten & Zinvolle daginvulling
Belasting

Vrijwilligers (aantal, inzet, beleid)
Familieparticipatie (intramuraal)
Mate van kleinschalige zorg (intramuraal)

Visie

Visie

Tevredenheid

Samenwerking

Woonvormen in de Monitor
Zelfstandig wonen thuis
Wonen met zorg in de buurt
Geclusterd wonen
Wie kan deelnemen?

Wonen in het verpleeghuis

Alle gecontracteerde Wmo-aanbieders en
zorgorganisaties die Zvw en/of Wlz-zorg
bieden in de regio.

Vragen? Neem contact met ons op!
monitorwoonvormen@trimbos.nl |

030 29 59 279 |

www.monitorwoonvormen.nl

