
Mini-symposium

Hoe om te gaan met de 
diagnose dementie?

17 november 2022

Welkom! We beginnen om 13.30



Van harte 
welkom!



Hybride conferentie

• Voor de online 
deelnemers: plaats 
opmerkingen en stel 
vragen in de chat, er is een 
moderator die de vragen 
monitort en doorgeeft aan 
de sprekers. 



Programma

13.30 Opening en introductie – Marieke Kroezen (Trimbos-instituut)

14.00 De interventie ‘Samen verder na de diagnose dementie’ – Marleen Prins (Trimbos-

instituut)

14.30 Ervaringen en tips uit eerste hand –Maritza Allewijn, cliëntpaar en verwijzers

15.00 PAUZE

15.15 Met elkaar in gesprek – interactief, moderatie door Trimbos-instituut

15.45 Inspiratie van overzee; mantelzorgondersteuning in het VK (met vertaling) – Teresa 

Atkinson (University of Worcester)

16.15 Afsluiting – Marieke Kroezen (Trimbos-instituut)

Borrel na afloop



De cijfers



Na de diagnose

• Helderheid, maar ook 
vragen en emoties

• Ondersteuning vaak 
ontoereikend



Zorgstandaard
Dementie 
2020



Zorgstandaard Dementie 2020



Zorgstandaard Dementie 2020



Zorgstandaard Dementie 2020

Interventie:
Samen verder na de diagnose dementie



De interventie 
‘Samen verder na de 
diagnose dementie’

Marleen Prins – Trimbos-instituut



Oorsprong 
van de 

interventie



Aanleiding voor het ontwikkelen van de 
interventie

• Ondersteuning na de diagnose gericht op mantelzorger óf persoon met 
dementie

• Periode vlak na de diagnose gunstig om een interventie in te zetten

• Meer aandacht voor gezamenlijke besluitvoering



Ontwikkeling van 
de interventie

Early Diagnosis Dyadic Intervention (EDDI)



Ontwikkeling van de 
interventie

• 2014-15: Vertaling, aanpassing en pilot test

• 2018-22: Doorontwikkeling en onderzoek



De interventie 
‘Samen Verder na de Diagnose Dementie’

• Doelgroep: mensen met dementie en hun mantelzorger (het cliëntpaar)

• Doel:
• Welbevinden en kwaliteit van leven van persoon met dementie zoveel mogelijk behouden, en;
• Overbelasting bij mantelzorger voorkomen.

• Door:
• Effectieve communicatiestrategieën
• Kennis en vaardigheden mantelzorger te vergroten
• Persoon met dementie voorkeuren en waarden kenbaar maken
• Betrekken van belangrijke anderen
• Opstellen van toekomstplan

• Uitvoer: GZ-psychologen



Opbouw van de interventie

1. Pre-sessie: kennismaking en korte uitleg;

2. Thema Dementie: de mogelijke invloed op de relatie en communicatie;

3. Thema Waarden en voorkeuren met betrekking tot zorg; 

4. Thema Zorgen voor jezelf en voor elkaar; 

5. Thema Hulp van anderen inschakelen; 

6. (Optioneel) Thema Het toekomstplan delen met belangrijke anderen. 





Doelen van het onderzoek (2018)

1. Verder ontwikkelen van Samen Verder na de 
Diagnose Dementie;

2. Evalueren van de impact en (kosten-)consequenties 
in een pre-posttest studie;

3. Onderzoek naar de toepasbaarheid en acceptatie 
van de interventie om de implementatie landelijk te 
bevorderen;

4. Nagaan in hoeverre het toekomstplan en de 
geleerde communicatievaardigheden op lange 
termijn nuttig zijn voor het cliëntpaar.



Deelnemers en metingen



Inclusieprocedure

Psychologen

1

Psychologen 
worden getraind en 

kunnen zelf 
cliëntparen 
includeren

5
Inclusie

Wanneer 
cliëntparen aan de 

criteria voldoen, 
doen ze officieel 

mee

2
Verwijzers

Psychologen 
zoeken verwijzers 

in hun regio

3
Uitleg

Verwijzers worden 
face-to-face 

geïnstrueerd over 
het includeren van 

cliëntparen

4
Contact

Trimbos neemt 
contact op met 

cliëntparen om te 
beoordelen of zij 
voldoen aan de 

criteria



Training 
psychologen
• Trainingen in 2018, 2019 & 2020

• Ingrid van de Ven

• Training

• Intervisie



Instructie verwijzers

• Face-to-face

• Handycard 

• In totaal 118 verwijzers

• Bijvoorbeeld: casemanagers, 
medewerkers geheugenpoli, 
huisarts, specialisten 
ouderengeneeskunde, 
maatschappelijk werker, 
wijkverpleegkundige, POH



Deelnemers

• Diagnose dementie (< 9 maanden geleden);

• Het cliëntpaar is thuiswonend;

• Het cliëntpaar is in staat om en bereid om te 
praten over de toekomst;

• Er is enig bewustzijn van en inzicht in de 
dementiesymptomen;

• Mantelzorger is de primaire mantelzorger;

• Mantelzorger woont dichtbij en bezoekt de 
persoon met dementie vaak (min. 1x per 
week)

• De MMSE score is ≥ 18

• Het cliëntpaar spreekt Nederlands



Deelnemers
• De persoon met dementie en/of de 

mantelzorger is al onder 
behandeling van de psycholoog;

• De persoon met dementie en/of de 
mantelzorger heeft een psychische 
aandoening die het dyadisch 
werken in de weg staat.



Dataverzameling

• Huisbezoeken (T0, T1, T2)

• Interview met persoon 
met dementie

• Mantelzorger vult 
vragenlijst zelf in

• Interviews (huisbezoek of 
telefonisch)

• Coronapandemie en 
dataverzameling

T0

(0 maanden)

Samen Verder 
na de Diagnose 

Dementie

T1

(3 maanden)

T2 

(9 maanden)

Kwalitatieve 
interviews

(12 maanden)



Dataverzameling

Ervaren stress (Perceived Stress Scale)

Vertrouwen in eigen kunnen (RIS Eldercare Self-efficacy Scale)

Kwaliteit van de relatie (Dyadic Relationship Scale)

Empathie (Interpersonal Reactivity Index)

Cognitief functioneren (Mini-mental state examination)

Gezondheidsgerelateerd welzijn (EQ-5D 5L) en hulpbronnen gebruik (RUD)

Kwaliteit van leven (Dementia Quality of Life scale )
Primair

Secundair

Economische 
evaluatie

PmD MZ

Demografische kenmerken



28

1

Dataverzameling

31

18Semigestructureerde interviews met cliëntparen

Semigestructureerde interviews met verwijzers

Logboeken GZ-psychologen

19

Integriteitscheck

Rondetafelgesprek casemanagers

Semigestructureerde interviews met GZ-psychologen

55

1

N MZ



Uitdagingen bij inclusie van 
deelnemers



Uitdagingen bij inclusie van deelnemers en 
uitvoer onderzoek

• Drop-out van verwijzers en psychologen

• Redenen van verwijzers om cliëntparen niet te includeren

• Redenen van cliëntparen om niet te willen deelnemen

• Corona

• Vele stappen ondernomen door onderzoeksteam, verwijzers en psychologen 
om toch nog voldoende deelnemers in het onderzoek te krijgen!



Ervaringen en tips uit 
eerste hand

Maritza Allewijn



‘Het voelt goed…’

Deel 2: Het

Wetenschappelijke onderbouwing van interventies is 
belangrijk en waardevol. Als professional heb je zelf 
ook een oordeel over nut, bruikbaarheid en opbrengst 
van methodieken die je gebruikt:



Ingrid van der Ven
GZ-psycholoog i.o. tot 
Specialist(GioS) bij GGZ 
Rivierduinen.

Docent trainingen Samen 
verder na de diagnose 
dementie bij Trimbos/PgD

Maritza Allewijn
GZ-psycholoog en directeur 
PgD Psychologische expertise
voor de ouderenzorg.

Betrokken bij de ontwikkeling 
Samen verder na de diagnose 
dementie.



Dementie speelt zich af achter de voordeur van mensen

Het ‘cliëntpaar’ speelt een thuiswedstrijd

Psychologische hulp achter de voordeur: Intiem, 
vertrouwd, warm

Zoals Bère Miesen (dementie als psychotrauma, 
grondlegger Alzheimer café) zei: Moeilijke thema's 
bespreken in veilige omgeving



Je komt binnen en stelt je terughoudend op
Regie bij het cliëntpaar: Nee zeggen mag
Psycholoog is een expert, kent het thema vermijding 
en de risico’s daarvan
Je peilt de bereidheid en motiveert waar nodig.
Belangrijke anderen betrekken in extra bijeenkomst
Gastvrijheid bieden betekent ook: iets terug doen



Wat komt er op je af na de diagnose? 
Hoe sta je stil bij de emoties? 
De angst, het verdriet, de onzekerheid?

Vier thema’s: Communicatie, waarden, dingen 
doen en hulp vragen. Veel omvattend, eenvoudig 
en goed houvast. Aanhakend bij dagelijks leven.

En verder: veel dilemma's: 
Wie moet zich aanpassen? Oud zeer of nieuw zeer?
Confronteren of toedekken?  ...



Voor ieder cliëntpaar anders
Het taboe is doorbroken
Je werkt op zelfvertrouwen, kracht van de relatie, 
veerkracht, communicatie, rouw, adaptatie
Je kan nog eens teruggaan (booster)

‘We durven wat meer in de toekomst te kijken’
‘We gaan er echt even voor zitten om te praten’
‘Ik laat hem meer zijn gang gaan’
‘Bevestiging dat we het goed doen’



Samen verder na de diagnose? Veel echtparen, 
families willen graag, maar het is en blijft moeilijk.

Secundaire preventie (gevolgen beperken) wordt 
steeds belangrijker



Goede multidisciplinaire zorg als schil rondom 
centrale hulpverleners: casemanager, huisarts, 
thuiszorg, dagbesteding (in vaktermen: GZSP, MGT)

Dus: Alle gemotiveerde of te motiveren paren krijgen 
de interventie aangeboden. 





Om 15.15 gaan we verder!



Met elkaar in gesprek



Mentimeter

• Ga naar www.menti.com op je 
computer of mobile device

• Gebruik code 2381 6844

Of

Scan deze QR-code

http://www.menti.com/


Stelling 1

‘Samen Verder Na de Diagnose Dementie’ is 
geschikt voor alle mensen met dementie en 
hun naasten die net de diagnose hebben 
gekregen 

Ja/Nee



Stelling 2

Is het mogelijk dat de interventie een 
‘beschermend’ effect heeft?

M.a.w., zouden we zonder interventie meer 
achteruitgang zien bij mensen met dementie 
en hun mantelzorger?



Stelling 3
Wat is binnen ‘Samen Verder na de Diagnose 
Dementie’ volgens jou het element dat het 
meest effectief is?



Stelling 4

Hoe kan de interventie ‘Samen verder na de 
diagnose dementie’ ingezet worden in jullie 
regio / praktijk? 

Welke randvoorwaarden zijn daarbij nodig?



Inspiratie van overzee; 
mantelzorgondersteuning 

in het VK
Teresa Atkinson - University of Worcester (VK)



Hoe om te gaan met de 
diagnose dementie?

Vereniging voor dementiestudies Universiteit van Worcester

Teresa Atkinson



Waar zijn we?



The Association for Dementia Studies

www.worc.ac.uk/dementia © Association for Dementia Studies

Dementia Studies aan de Universiteit van 
Worcester werd in 2009 opgericht onder leiding 
van professor Dawn Brooker MBE. Ze ging in 
maart 2022 met pensioen als directeur van de 
Association for Dementia Studies, maar blijft als 
emeritus aan een aantal projecten werken Ons 
multi-professionele team zijn experts op het 
gebied van persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning bij dementie.



In al ons werk streven we naar een 
persoonsgerichte aanpak. Dit is onze ethische 
code die alle mensen als unieke individuen 
waardeert, het perspectief van verschillende 
standpunten respecteert en de onderlinge 
afhankelijkheid van ons allemaal erkent.



Post-diagnostische 
ondersteuning voor 
gezinnen in het VK 



Wat doen wij 
anders?



Meeting Centres

www.worc.ac.uk/dementia © Association for Dementia Studies



Meeting Centres are growing

• Pre-Covid there were 13 Meeting Centres in the UK

• Currently 32 33 over 40  47 48  50 funded but not all open  - another 6 

expected by end of 2022

• Excellent coverage across England, Scotland and Wales

• Would like to see Meeting Centres in Northern Ireland

• Netherlands – 185 Meeting Centres and counting

• World-wide – around 250 +.

www.worc.ac.uk/dementia © Association for Dementia Studies



Webinars

We are delighted to be able to continue to host our free of charge,
monthly Meeting Centres webinars in 2022.

25th November - UK Meeting Centres: standing on the shoulders of 
giants. Looking back and looking ahead over the next three years.

https://us06web.zoom.us/j/89853674462?pwd=Wk1uWTk4SzNvNTdiN
U9WVHd4WE9odz09

Meeting ID: 898 5367 4462

Passcode: 555223

www.worc.ac.uk/dementia © Association for Dementia Studies

https://us06web.zoom.us/j/89853674462?pwd=Wk1uWTk4SzNvNTdiNU9WVHd4WE9odz09


Supporting Family carers 
through education

• Prins, M. (2019). Scoping review of 
dementia carer course in the UK. 
Association for Dementia Studies, 
University of Worcester.







• Persoonsgericht leiderschap: de VIPS benadering
• Deskundige praktijk in het leveren van 

persoonsgerichte dementiezorg 
• Ondersteuning van mensen met gevorderde dementie 
• Omgevingen mogelijk maken voor mensen met 

dementie 
• Betrokkenheid en empowerment in dementiestudies 
• Dementie in de gezinscontext

Postdoctoraal certificaat in persoonsgerichte dementiestudies



The following video shows some of our 
course content involving people with lived 
experience of dementia





Amelia Brookes



What we achieve:

• Creating a learning community

• “There are opportunities to meet with others in 
online tutorials, and to contribute to online 
discussions where we can learn from others”

• Putting learning into practice

• Strengthening links with employers

• “it has actually proved to be so accessible to all of 
the Admiral Nurses across the country” (Dementia 
UK)

• Going beyond a curriculum





Thank you for listening

Please visit our website for further information

Email:  t.atkinson@worc.ac.uk

Twitter: @DementiaStudies

Facebook: @adsuow

dementia@worc.ac.uk



Bedankt!

• Trimbos
samenverder@trimbos.nl

• PgD
info@pgdexpertise.nl

mailto:samenverder@trimbos.nl
mailto:mkroezen@trimbos.nl



