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Inleiding
Dementie wordt wel de epidemie van de 21e eeuw genoemd. Tot nu toe is genezing nog 
niet mogelijk. Er is een medische visie op dementie: met meer geld voor onderzoek kan 
het biomedische raadsel ontrafeld worden en is genezing nabij. Waarbij de suggestie 
wordt gewekt dat geld de sleutel is en wij de oplossing in handen hebben als we dat 
geld maar geven. En er is een overheidsvisie: mensen willen en moeten langer thuis 
blijven wonen; zo moeten de kosten binnen de langdurige zorg beheersbaar worden 
gehouden. Daar is de sleutel: eigen regie ofwel jezelf zien te redden. Er is nog geen visie 
vanuit het perspectief van de mensen die dagelijks met dementie leven: patiënten en 
hun naasten. Dat is vreemd. De algemene tendens is immers om de mens en niet de 
ziekte centraal te stellen. Dat is zeker op zijn plaats bij dementie, aangezien het een 
palliatieve aandoening betreft waarbij kwaliteit van leven centraal staat. 

Typerend voor het huidige dementielandschap is de verzuiling van het aanbod. Drie 
grote zuilen beheersen het formele dementiedebat: 1. de biomedische cure ofwel de 
diagnostiek en zoektocht naar genezing, 2. de taaie kwaliteitsdiscussie rond de ver-
pleeghuizen en 3. het juridisch-ethische levenseinde debat. Dit alles tegen het decor van 
nationale rampenplannen die westerse landen moeten behoeden voor de volksziekte.  
In een samenleving gebaseerd op een rationeel mensbeeld met dominante waarden als 
‘eigen regie’ en ‘zelfbeschikking’ is verlies van cognitie het meest bedreigende wat er is.

In het huidige zorgdiscourse staat de patiënt centraal die zijn situatie overziet en op 
basis van informatie keuzes maakt. Het rolmodel is de kankerpatiënt, wiens lichaam 
hem in de steek laat maar wiens geestelijke vermogens intact blijven. Bij dementie is 
dat omgekeerd. Toch verwachten we van mensen met dementie dat zij zich voegen naar 
onze op cognitie gebaseerde wereld. Louter de patiënt centraal stellen bij dementie 
leidt tot bizarre taferelen. De man van mijn collega Mara Ong kreeg van de huisarts 
pillen met de opdracht ze niet te vergeten in te nemen. Ong wist van niets. De partner 
en kinderen van de patiënt worden in de zorg regelmatig lastig gevonden. Ze lopen 
in de weg, vragen aandacht. Toen ik onderzoek in het verpleeghuis deed, hoorde ik 
regelmatig: zijn we hier voor meneer of mevrouw? 

Maar wat is de mens zonder context en verleden? Wat is de mens met dementie zonder 
sociale omgeving en kennis van zijn levensgeschiedenis? De ziekte legt langzaam beslag 
op zowel het geheugen van de patiënt als op zijn omgeving. Het zijn de naasten die de 
zorg dragen en het verleden kunnen interpreteren in het heden. Het lot van de mens 
met dementie ligt in hun handen. De mantelzorger is niet degene die autonomie en 
eigen regie van de cliënt vervuilt, maar veelal juist mogelijk maakt. Mantelzorger Jaap 
Hartog: ‘Ik ben Kates handen en voeten.’
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kunnen alleen worden verholpen door medische oplossingen, die voor dementie (nog) 
niet bestaan. De dokter staat met lege handen. Wij woonden diagnosegesprekken bij 
op diverse plekken in Nederland. Opvallend was het patroon van deze gesprekken: de 
diagnose wordt verteld, medicatie waarmee symptomen mogelijk worden verminderd 
wordt aangeboden en tot slot richt de arts zich tot de partner met de woorden: ‘Het gaat 
nu om u. U bent mantelzorger.’ Het diagnosegesprek is de rite de passage van burger 
naar patiënt, en van partner naar mantelzorger. Maar wat dit betekent voor de patiënt 
en mantelzorger en hoe lang het gaat duren, wordt er niet bij verteld.  

De spanningen verdwijnen na de diagnose echter niet. Ze krijgen wel een andere 
inbedding. Aan dementie kleeft een stigma en de ziekte gaat gepaard met sociale 
exclusie. Dat maakt dat mensen achteraf wel zeggen de diagnose liever later te horen te 
hebben gekregen. ‘Met dementie ben je een tweederangsburger’, legt een mantelzorger 
uit. ‘Je maakt geen deel meer uit van de samenleving.’ Een zorgbestuurder vertelt hoe 
haar zussen aandringen op een diagnose bij hun duidelijk demente moeder. Zij probeert 
dit juist uit te stellen. ‘Mijn moeder is een soort locoburgemeester in het dorp’, vertelt 
ze. ‘Als blijkt dat ze dement is, kan ze die functie niet meer vervullen. Dat zal haar leven 
drastisch veranderen.’ Met het label dementie hoor je er niet meer bij.  Het gevaar van 
een dergelijk stigma is dat zij die zo behandeld worden, ook zelf gaan geloven zo te zijn 
(Van der Meer).

Het jaarrapport van Alzheimer’s Disease International van 2012 handelt over het 
stigma. Stigma veroorzaakt dat mensen de signalen van dementie ontkennen. Er wordt 
opgeroepen de beeldvorming te veranderen en benadrukt dat mensen met dementie 
tot activiteiten en participatie in staat zijn. Het belang van de diagnose wordt sterk 
benadrukt. Er wordt zelfs gezegd dat mensen hier recht op hebben, omdat dit rust geeft 
en de mogelijkheid tot het ‘managen van het verdere leven’. Het is echter de vraag in 
hoeverre dit sociale motief ook na de diagnose werkelijk gestalte krijgt. 

Als bij de vrouw van Jaap Hartog de diagnose alzheimer wordt gesteld, denkt hij dat 
ze snel naar een verpleeghuis moet en het dan is afgelopen. Hoe ze dan zal zijn, is een 
schrikbeeld dat het echtpaar wil voorkomen. Ze willen daarom euthanasie regelen, 
voordat het te laat is, voor Kate wilsonbekwaam is geworden. Hartog is emeritus 
hoogleraar. Hij is hoogopgeleid met een medische achtergrond. Maar zelfs hij heeft geen 
idee wat leven met dementie betekent en wat hen te wachten staat. De neuroloog die 
de diagnose stelt, suggereert deel te nemen aan een clinical trial. Het echtpaar weigert. 
Daarna kan hij niets meer voor ze doen. Over het ziekteproces vertelt hij weinig.

Hartog gaat daarom te rade bij een collega. Deze zegt dat genezing van alzheimer nog 
lang op zich zal laten wachten, als deze er al komt. Hij vertelt ook dat de duur van die 

De opgave waar we voor staan is begrijpen wat het betekent om dagelijks te leven met 
dementie: vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week, vaak jarenlang. Wat 
het betekent langzaam maar zeker grote delen van jezelf kwijt te raken. Jaap Hartog: 
‘Je voelt en denkt wel, maar je kan het niet meer in woorden, schrift omzetten. Je 
omgeving begrijpt het niet, voelt zich ongemakkelijk, ontwijkt je, en ontkent in feite 
daarmee je zijn.’ Karin Willemsen dacht een jaar lang dementie te hebben, maar bleek 
te lijden aan een vitamine B12-tekort. Zij beleefde vanbinnen uit wat het is dement te 
zijn en hoe daarop wordt gereageerd. Ze zegt: ‘De woorden “mist, leegte, iemand die 
er niet meer is”, kan ik niet meer horen. “Rijk gevoelsleven, intuïtieve wijsheid, eerlijk” 
passen beter.’ 

Dames en heren, dementie vraagt om een andere visie en omgang, welke recht doet 
aan de leefwereld van mensen met dementie. Vandaag wil ik daarbij ook de rol van de 
huidige en toekomstige professionals betrekken. Ik wil als kanttekening plaatsen dat ik 
me ervan bewust ben dat leed bij het leven hoort, ook bij leven met dementie en nooit 
helemaal kan worden weggenomen. Het is ieders opgave om hiermee om te gaan. Maar 
tegelijkertijd is het ook legitiem de vraag te stellen of we wel het goede doen. Of het 
niet beter kan. En hier vandaag, binnen de context van het mbo- en hbo-onderwijs 
waar we toekomstige professionals opleiden, is dat zeker op zijn plaats. 

Tragiek achter de voordeur
Roelof Jonkers, Liz Cramer en ik zijn in 2013 een samenwerking gestart waar onderzoek, 
visievorming en praktijkverandering bij dementie hand in hand gaan. De beweging die 
we maken is van onderzoek en verhalen naar patronen en inzichten. Om vandaaruit 
visie en oplossingen te genereren. De eerste stap was onderzoek naar de leefwereld 
van dementie. Al jaren volg ik mensen met dementie en hun naasten. U zult vanmid-
dag vele voorbeelden horen. Ik doe dat onderzoek niet alleen, maar samen met mijn 
onderzoeksgroepen bij de UvA en tot voor kort de hogeschool Windesheim. Net als 
ik zijn zij vrijwel allen antropoloog en doen etnografisch onderzoek. Dat betekent 
oneerbiedig gezegd: gewoon goed kijken en luisteren in de praktijk, af en toe een vraag 
stellen en je steeds blijven afvragen waarom het gaat-zoals-het-gaat. Anderhalf jaar 
geleden hebben we de Dementie Verhalenbank opgericht, waar verhalen van mensen 
met dementie, naasten, professionals maar ook deskundigen vanuit andere disciplines 
worden verzameld. 

De diagnose is vaak een bevestiging van wat men vermoedt. Voor de één is het een 
opluchting, het geeft duidelijkheid en verklaart veranderd gedrag en ruzies. De keer-
zijde is dat er geen hoop meer is. Dementie is geclassificeerd als een ziekte. En ziekten 
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Mag hij dat denken? ‘Nee’, schudt hij geëmotioneerd zijn hoofd. Hij vraagt zich af hoe 
hij dit zelfs maar durft te denken. Het is voor haar zoveel erger. Zij deed zo veel voor 
hem. Mantelzorgers lopen continu op hun tenen, soms wel tien tot vijftien jaar.

In een werkgroep over toekomstbestendige dementiezorg discussiëren professionals en 
experts verhit over wat nodig is. De aanwezige mantelzorger zegt niks. Als zijn mening 
wordt gevraagd, zegt hij dat het allemaal wel gaat. De echte dementiezorg die we 
bespreken, hebben zij nog niet nodig. Als ik vraag of zijn leven is veranderd, vertelt hij 
hoe afhankelijk zijn vrouw van hem is en dat hij aan huis is gekluisterd. Zijn wanhoop 
is soms zo groot dat hij niet meer weet wat te doen.

Onder ‘echte’ dementiezorg wordt niet het omgaan met deze wanhoop en schuldgevoel 
verstaan of de basale menselijke behoefte voor vol aangezien te worden en erbij te 
horen. Onder ‘echte’ dementiezorg wordt medische en ADL-zorg verstaan. Dit is echter 
verreweg de langste periode nauwelijks nodig en zeker niet in de beginjaren. En als de 
medische en ADL-zorg later wel nodig is, blijven de genoemde andere psychosociale 
behoeften onverminderd bestaan. Ook Hanneke Beerens concludeert dit in haar onlangs 
verschenen proefschrift. Stemming is bij kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners 
de belangrijkste factor. Gemoedstoestand telt zwaarder dan fysiek welbevinden of 
cognitieve capaciteiten. Beerens pleit er dan ook voor om zorgverleners beter toe te 
rusten zodat ze kunnen ontdekken wat voor iedere cliënt een zinvolle dagbesteding is, 
en ook voor meer psychosociale zorg. 

Sociale Benadering Dementie
Uit ons onderzoek blijkt dat drie vragen de kwaliteit van leven bepalen:
1. ‘Er verandert iets in mij; wat betekent dit?’ ofwel het voortschrijdende breindefect. 
2. ‘Hoe ga ik daarmee om?’ ofwel de coping adaptatie.
3. ‘Wat betekent dit voor mijn relaties met anderen?’. 
Deze voortdurende wisselwerking tussen het medische, psychologische en sociale 
domein noemen we de Sociale Benadering Dementie. Het is de ontbrekende visie vanuit 
het dagelijks leven van betrokkenen op dementie. Een visie is abstract en inhoudelijk 
soms voor de hand liggend. Maar een visie is wel belangrijk. Het expliciteert waar het 
om gaat, waar het om moet gaan. Het geeft richting aan wat er moet gebeuren en hoe 
aandacht en middelen moeten worden ingezet en verdeeld. 

Het medische domein is goed ontwikkeld in tegenstelling tot het psychologische en 
sociale domein. Deze hebben een inhaalslag te maken. En het is ook van belang dat het 
niet bij woorden blijft, of wordt gezien als iets softs wat je ‘erbij doet’. De relevantie 

ziekte tien tot vijftien jaar kan zijn. Als Hartog na afloop van het gesprek verslagen de 
kamer verlaat, komt zijn collega hem op de gang achternagelopen en roept: ‘Bedenk 
goed Jaap, dit hoort bij het leven.’ Hartog hoort hem die woorden nog zeggen, die ware 
woorden: dementie hoort bij het leven. Kwetsbaarheid hoort bij het bestaan. 

De drie geschetste aanbodzuilen cure, verpleeghuizen en levenseinde hebben 
bestaansrecht. Het bezwaar is echter dat ze zo overheersend zijn, dat het perspectief 
van de mensen om wie het werkelijk gaat, verborgen blijft. Vrijwel alle aandacht en 
middelen gaan naar de zoektocht naar genezing en verpleeghuizen. Het is zeer de 
vraag of mensen met dementie en hun naasten daarmee geholpen zijn. Wat vaak wordt 
vergeten, is dat mensen met dementie verreweg de langste periode gewoon thuis 
wonen. Uit ons onderzoek blijkt, dat mensen met dementie en hun naasten na de 
diagnose vaak het gevoel hebben in een ‘zwart gat’ te vallen. Dat ze zich na de diagnose 
‘u-heeft-alzheimer-maar-we-kunnen-niets-meer-voor-u-doen’ vooral zelf moeten zien 
te redden. Wij noemen dit ‘verborgen tragiek achter de voordeur’. 

Op de vraag aan mensen met dementie wat het moeilijkste is, wordt niet het breinver-
val genoemd, maar: mijn omgeving. ‘Ze praten over me in plaats van met me. Als ik 
iets niet weet, zie ik ze veelbetekenend naar elkaar kijken: zie je wel! En als ik iets wel 
weet – wat ook gebeurt – kijken ze: huh, klopt dit wel?’

De echtgenoot van mijn collega Mara Ong vindt dat er meer bekendheid voor 
dementie nodig is. Het moet uit de taboesfeer. Toch weigert hij mee te doen aan een 
televisiedocumentaire, bang voor wat zijn omgeving over hem zal gaan denken. ‘Zie je 
dat schuifelende mannetje daar? Die zag ik gisteren op de televisie. Hij heeft de ziekte 
van Alzheimer.’

In dezelfde periode wordt hij door zijn dochter met een embolie op de spoedeisende 
hulp gebracht. Zij legt uit dat hij zelf goed kan aangeven wat er scheelt, maar het soms 
door zijn dementie niet begrijpt. Of het goed is dat zij het dan even van hem overneemt. 
De verpleegkundige roept vervolgens op luide toon naar de dienstdoende artsen: 
‘Meneer hier is wilsonbekwaam, graag met zijn dochter overleggen.’ De echtgenoot van 
Ong, een voormalig hersenonderzoeker, heeft zich nooit zo vernederd gevoeld. Mijn 
collega is overstuur. Ze zegt dat ze de alzheimer en de embolie kunnen accepteren, maar 
niet dat hij niet meer voor vol wordt aangezien. 

In een focusgroep met mantelzorgers vragen we ze in één woord samen te vatten wat ze 
meemaken. Overleven, is het onmiddellijke antwoord. ‘En dat zal nog wel een tijdje zo 
blijven’, zegt een man. Hij heeft beloofd dit af te maken. Een verpleeghuis wil hij zijn 
vrouw en zichzelf niet aandoen. Soms vraagt hij zich af of hij het volhoudt. 
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mantelzorgers, naar behoefte, informatie, advies of hulpverlening krijgen. Door het 
programma voelden mantelzorgers zich niet alleen veel beter, maar konden mensen met 
dementie ook ruim anderhalf jaar langer zelfstandig thuiswonen.

Onlangs is in België een vergelijkbaar ondersteuningsprogramma begonnen, met het 
verschil dat Mittelman veel meer aandacht heeft voor het familiaire netwerk rond 
de mantelzorger en dat dit ook wordt betrokken bij de ondersteuning. Vaak gaat de 
mantelzorger zo op in de zorg voor mensen met dementie dat de mantelzorger te 
weinig voor zichzelf zorgt en nauwelijks hulp vraagt aan familie en vrienden. Door 
familieleden actief te betrekken wordt een extra laag zorg voorzien. Juist het betrekken 
van een netwerk om de mantelzorger heen is sterk. Het sluit aan bij de behoefte van de 
mantelzorgers in onze studie: help ons het thuis zo lang mogelijk vol te houden. 

Balans hervinden
Dementie zet relaties en verwachtingen onder druk. Erover praten is moeilijk. Het is wel 
je partner over wie je praat. De eenzaamheid van de zorgen en het zorgen voor slokt 
op. Als een draaikolk komt het resterende leven op je af. Slachtoffer en veroorzaker van 
leed komen samen in de persoon die permanent je aandacht opeist. Sommige mensen 
lijken ervoor geschapen dit op te pakken, en hervinden hun balans. 

De echtgenoot van Mara Ong was wetenschapper en was een boek aan het schrijven 
toen alzheimer hem trof. Toen hij zijn werk niet meer kon voortzetten, ging hij romans 
lezen. Toen hij dat niet meer kon, ging hij schilderen en daar heeft hij tot zijn dood 
vreugde aan beleefd. 

Jaap Hartog zegt dat zijn leven vaak voelt als ‘een tunnel zonder licht’. Vorige zomer 
overviel het verdriet hem dagelijks. ‘Ik kan er niets aan doen’, mailt hij me, ‘maar ik 
lijk wel een kapotte waterleiding.’ Zijn tranen kan hij niet stoppen. In het piepkleine 
vakantiehuisje dat ze al vijftig jaar hebben, kan Kate de weg niet meer vinden. Hij las 
het prachtige boek van Atul Gawande Being Mortal, waarin hij schrijft over de kunst 
om in de veranderende omstandigheden zichzelf te hervinden en eigen, nieuwe doelen 
te ontdekken. Jaap Hartog zei zich te realiseren dat zijn doel nu is om voor zijn vrouw 
Kate te zorgen. ‘Dat is wat ik doe.’ Die wetenschap geeft hem rust. 

Onder de indruk was ik van de Amerikaanse antropologe Janelle Taylor. Zij kreeg 
voortdurend de vraag of haar demente moeder haar nog wel herkende. De dag kwam 
dat dit niet meer het geval was. Maar haar ogen lichten wel op als Janelle de kamer bin-
nenkomt. Ze wordt herkend als een dierbaar en vertrouwd persoon. ‘Is het erg,’ durft 

van het psychologische en sociale domein wordt gelukkig steeds meer ingezien, maar 
de aandacht en middelen om deze te ontwikkelen en te funderen zijn onevenredig 
aan de relevantie in vergelijking met het medische domein. Er worden andere normen 
gehanteerd. Zo wordt medisch-wetenschappelijk onderzoek vanzelfsprekender 
gevonden dan onderzoek in het psychologische en sociale domein. 

De onderschatting van de niet-medische domeinen is niet alleen zichtbaar in de 
wetenschap, maar ook in de zorgpraktijk en het beleid. Dat is niet juist: het zijn 
volwaardige domeinen die serieus genomen moeten worden. U ziet het ook terug in de 
manier van bekostigen. Als een hulpmiddel, een nieuw medicijn of andere manier van 
werken door artsen wordt aanvaard, volgt daaruit direct bekostiging. Bij medicatie moet 
wel de effectiviteit worden aangetoond, maar als dat het geval is, is het verzekerde zorg. 
Benaderingen als de Sociale Benadering Dementie, met psychosociale interventies, val-
len buiten de huidige bekostiging van zorg en gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren 
zullen daartoe moeten worden overtuigd. Dit komt ook doordat degenen die investeren 
niet dezelfde zijn die de revenuen ontvangen. Roelof Jonkers zal daar straks dieper op 
ingaan. 

Ik ben overigens niet tegen de medische zoektocht, maar ik roep wel op tot beschei-
denheid in de medische hoek, zodat er ruimte wordt gemaakt voor de andere twee 
domeinen om tot wasdom te komen.

Investeren in psychosociale interventies
Door het regeringsbeleid is er meer druk op de periode thuis gekomen. Het is daarmee 
een maatschappelijk vraagstuk geworden. Daarbij is verzuimd te kijken naar wat 
de werkelijke behoefte aan ondersteuning is, en naar de rollen van de gemeente, 
verzekeraar en overheid. Dit is voor kwaliteit van leven van belang, maar ook financieel. 
Investeren in de beginfase van dementie in de psychosociale domeinen levert baten 
op in het medische domein. Het kan uit- en zelfs afstel van het verpleeghuis mogelijk 
maken, maar ook minder vallen, depressie en artsenbezoek. Jaap Hartog zegt dat hij in 
zijn leven nog nooit zoveel gesomatiseerd heeft en artsen heeft bezocht. Ondersteuning 
is nodig voordat het thuis niet meer gaat, voordat de rek uit de mantelzorger is. 

Een goed voorbeeld van zo’n psychosociale interventie in het voorportaal is het 
ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers van mensen met dementie van de 
Amerikaanse hoogleraar Mary Mittelman. Zij ontwikkelde een programma bestaande 
uit twee individuele gesprekken, vier bijeenkomsten met mantelzorgers en familieleden, 
en een langdurige deelname van mantelzorgers aan een zelfhulpgroep. Ook kunnen 
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Een collega van Jaap Hartog heeft ook een demente vrouw. Al vrij snel ging ze naar het 
verpleeghuis. De echtgenoot wilde zijn vrijheid niet kwijt en congressen over de wereld 
blijven bezoeken. 

Na het onderzoek dat ik deed in het verpleeghuis, waarover ik het boek In de wacht-
kamer van de dood schreef, was mijn conclusie dat bewoners in het verpleeghuis zijn 
overgeleverd aan verzorgenden. Ze zijn totaal afhankelijk. Hun lot ligt letterlijk in hun 
handen. Het leven van de bewoner wordt sterk bepaald door de kwaliteit van de relatie 
tussen bewoner en verzorgenden. Dit geldt in nog hogere mate voor de relatie tussen 
de persoon met dementie en mantelzorger. Het systeem om de mens met dementie 
heen, en met name de primaire mantelzorger, is bepalend voor de kwaliteit van leven 
en ook doorslaggevend voor hoe lang men thuis kan blijven wonen. De mantelzorger is 
niet degene die de autonomie en eigen regie van de cliënt vervuilt, maar het veelal juist 
mogelijk maakt. Het lot van de mens met dementie ligt in zijn of haar handen. Het is 
dan ook een meer dan gerechtvaardigde oproep van mantelzorgers om te helpen het vol 
te houden.’ Een omwenteling in denken en handelen is hard nodig.

Patiënt en mantelzorger centraal
Eerder beschreef ik het ‘zwarte gat’ na de diagnose, als mensen zich realiseren dat 
ze zich in het dagelijks leven met dementie zelf moeten zien te redden. Vrijwel alle 
aandacht en middelen gaan naar het medische domein en de verpleeghuizen. Ik hoop 
dat ik heb duidelijk gemaakt dat mantelzorgers vooral behoefte hebben aan een sociale 
benadering. Het is ongelooflijk dat hier niet naar wordt geluisterd en aan tegemoet wordt 
gekomen. Mantelzorgers kosten nauwelijks geld, sterker nog, ze sparen geld uit en dat 
waarderen we veel te weinig. Als zij het niet volhouden, nemen de kosten dramatisch toe. 
Mantelzorgers zijn het slachtoffer van het medische denken dat ook weerslag vindt in 
bijvoorbeeld pakketbesluiten. Zij zijn slachtoffer van de schotten in het zorgstelsel en de 
gebrekkige verbinding tussen het sociale en medische domein. Op dat snijvlak verdienen 
zij voor de samenleving bakken met geld, door altruïstisch te zijn voor hun naasten. En 
juist zij raken overbelast. Het menselijke, sociale en harde business cases lopen hier gelijk 
op, maar we negeren het gewoon. Zo ontstaat een domino-effect. Valt de mantelzorger 
om, dan redt ook de mens met dementie het niet meer, met hoge medische kosten voor 
waarschijnlijk zowel degene met dementie als voor de mantelzorger.   
 
Daarom moet de zorg veel beter leren luisteren naar de patiënt en de mantelzorger. De 
rijksoverheid moet meer evenwicht scheppen in het geld voor dementieonderzoek, 
de schottenproblematiek oplossen (zorgkantoren moeten kunnen investeren in 
gemeenten), door bij pakketbeslissingen en bekostigingstitels een podium te geven aan 

Taylor te schrijven, ‘dat mijn moeder niet meer weet ik dat haar dochter ben?’ Moeder 
en dochter praatten altijd bij in het café. Ze blijven dat doen. Alleen nu worden over en 
weer betekenisloze klanken geuit. Ze gaan op en neer, en klinken als zinnen in een heus 
gesprek. Contact tussen moeder en dochter blijft mogelijk, maar anders. 

Het moet Taylor verdriet hebben gedaan toen haar moeder haar niet meer herkende en 
ze geen gewoon gesprek meer konden voeren. Maar zij was in staat hieroverheen te 
stappen en te kijken naar de essentie van wat de relatie tussen dierbaren is voor haar: 
graag bij elkaar zijn. Ze stelt treffend: ‘Misschien is het werkelijke probleem niet dat 
de demente mens onze wereld niet langer herkent, maar dat wij de demente mens niet 
herkennen.’ 

Het is in lijn met wat de wereldberoemde psychiater en Auschwitz-overlever Victor 
Frankl schrijft over de zoektocht van mensen naar betekenis. Man’s search for meaning. 
Dat is meer dan je lot dragen; het lot kun je beter dragen wanneer je zingeving in je 
leven ervaart. Met een doel in je leven kun je veel aan. Vanuit acceptatie hervonden de 
echtgenoot van Mara Ong, Jaap Hartog en Janelle Taylor veerkracht. Met inachtneming 
van toenemende beperkingen en grenzen konden ze toch mooie (kleine) dingen 
beleven en verantwoordelijkheden dragen. Dat geldt voor de mens met dementie en de 
mantelzorger. 

Netwerk, relaties en mantelzorgers
Het samenspel tussen het ziekteverloop, de mens met dementie, de omgeving met 
mantelzorger, en de kwaliteit van de onderlinge relaties bepalen het verloop bij dementie. 
De basis van relaties is vaak al lang geleden gelegd. Als ik aan Jaap Hartog vraag hoe 
hij de zorg voor zijn vrouw volhoudt, zegt hij: ‘We hebben samen veel meegemaakt, we 
houden veel van elkaar.’ Mara Ong zegt hetzelfde: ‘We hebben veel uitgevochten. Het 
was vaak niet makkelijk, maar op een gegeven moment hebben we voor elkaar gekozen. 
Toen ik vroeg of mijn zieke moeder bij ons mocht komen wonen, aarzelde hij geen 
moment. Toen dacht ik: dat heeft hij zelfs voor me over. Mijn moeder heeft elf jaar bij 
ons gewoond.’ 

Een respondent van de Dementie Verhalenbank vertelt over zijn stiefmoeder. Voor zijn 
vader was ze goed geweest, voor de kinderen minder. ‘We hielden gewoon niet van 
haar. Toen mijn vader stierf en zij dement bleek, wilde geen van ons voor haar zorgen. 
Mijn vrouw en ik riepen dat het niet kon, omdat we werkten en ver weg woonden. Mijn 
broers die in dezelfde stad woonden en met pensioen waren, hielden angstvallig hun 
mond. Ze moest naar het verpleeghuis.’
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Professionals en leefwereld
Professionals voelen de kloof tussen de leefwereld van de cliënt en hun professionele 
bagage als ze het perspectief van mantelzorger ervaren. Ik zag dat tijdens een bijscho-
ling dementie die ik gaf aan wijkverpleegkundigen. Op het programma stond de film 
Iris, over het leven van de demente filosofe Iris Murdoch en haar man John Bailey. Voor 
de film werd er druk gesproken over ‘een professionele beroepshouding’ en wisten de 
verpleegkundigen precies wat te doen bij mensen met dementie. We keken anderhalf 
uur lang naar Iris en John. Hoe ze elkaar ontmoetten. Hoe John Iris aanbad en zij 
gedurende hun huwelijk verhoudingen met andere mannen had. Hoe Iris langzaam 
begint te vergeten en dement wordt. Hoe John alles deed om het haar zo prettig 
mogelijk te maken. Hij kijkt zelfs met overgave met haar naar de Teletubbies. Op een 
gegeven moment gaat Iris dwalen en loopt weg. De politie brengt haar thuis. Dan zien 
we door de ogen van de politie het vervuilde huis en de uitgeputte John. Iris moet naar 
het verpleeghuis, waar het schoon en netjes is. Iris overlijdt kort daarna.  

Na de film valt er een stilte. Op mijn vraag waar de film over gaat wordt niet over 
dementie gerept, maar over ‘liefde’ en ‘trouw’. Daarna worden alleen privé-ervaringen 
verteld. Als ik na een tijdje vraag hoe zij als verpleegkundigen Iris en John hadden 
kunnen helpen, is het stil. Uiteindelijk zegt iemand dat het te hopen is dat euthanasie 
bij dementie snel wordt toegestaan. Dit voorval geeft de handelingsverlegenheid van 
professionals aan wanneer ze het perspectief van mensen met dementie en hun naasten 
aannemen. Het maakt ook dat ze zich afvragen of wat ze doen, de zogenoemde huidige 
professionele beroepshouding, wel is wat nodig is, waaraan behoefte is. Dat is een 
belangrijke reflectie. 

De film laat ook zien hoe belangrijk de manier van leren is. Door anderhalf uur naar Iris 
en John te kijken werden de verpleegkundigen ondergedompeld in hun leefwereld en 
veranderde hun houding. Door ervaringsverhalen en real life practice mee te draaien 
ontstaat de noodzaak of ruimte zich daadwerkelijk te verplaatsen in een ander dan het 
eigen perspectief. 

Nieuwe antwoorden vinden
Bij dementie is sprake van een kwetsbare afhankelijkheidsrelatie. Als de relatie onder 
druk komt te staan door uitputting en machteloosheid, heeft dat gevolgen voor 
de cliënt. Het is daarom van belang dat er wordt geïnvesteerd in de relatie tussen 
mantelzorger en cliënt, en dat mantelzorgers zo goed mogelijk worden ondersteund 

sociale interventies. Artsen en verpleegkundigen moeten anders gaan handelen. Bij de 
diagnostiek meer doen dan het brein beoordelen, direct zorgen voor goede begeleiding. 
Zij moeten verbindingen leggen met het sociale domein en eraan bijdragen dat mensen 
in aanraking komen met goede sociale ondersteuning. Gemeenten en zorgkantoren 
moeten gaan samenwerken, business cases maken en in elkaar gaan investeren met de 
mantelzorger als spil.  

Wanneer je denkbeelden over een ‘goede mantelzorger’ vergelijkt met die over het 
moederschap, valt er nog een wereld te winnen. Je bent een goede moeder als je een 
paar dagen werkt, wat tijd voor jezelf hebt, je jezelf kan ontplooien. Want kinderen zijn 
weliswaar lief, ze zuigen je ook leeg. En een gedeeltelijk eigen leven willen leiden naast 
kinderen is volstrekt legitiem. Bij mantelzorgen zijn deze ideeën nog niet doorgedrongen. 
En hoezeer toewijding ook zingeving met zich meebrengt, zonder afleiding en zonder 
meerstemmigheid in doelen houden mensen het niet vol. Ook de noodzakelijke equi-
valenten voor randvoorwaarden als voorlichting, kraamzorg, consultatiebureau, ouder-
schapsverlof en een tegemoetkoming in kinderopvangkosten ontbreken. De toekomstige 
en prille moeder wordt omringd met kennis, kunde en faciliteiten waardoor ze op haar 
taak is voorbereid en deze aankan. De mantelzorger staat er grotendeels alleen voor. 

Privé of professioneel
Het is interessant dat professionals die zelf met dementie in hun privéleven te maken 
krijgen, anders gaan denken over het moment ‘dat het thuis niet meer gaat’. Gerdi 
Verbeet had verpleeghuizen in haar portefeuille als Tweede Kamerlid. Haar moeder 
verwaarloosde thuis, ze was niet meer de keurige vrouw van vroeger. Verbeet vond ook 
dat er te veel een beroep werd gedaan op de buren. Ze dacht bovendien dat het in het 
verpleeghuis gezelliger zou zijn. Niets was minder waar. Haar moeder werd gepest door 
medebewoners, en verdwaalde in de nieuwe buurt. Nu zegt ze: ‘Ik vond dat het niet 
meer ging, niet mijn moeder of de buren. Achteraf denk ik: was het wel zo erg? Was het 
niet meer mijn eigen schuldgevoel, omdat ik het zo druk had en veel aan anderen moest 
overlaten? Achteraf had ze nog best een tijdje thuis kunnen blijven wonen.’  

Frans Hoogeveen is psycholoog in een verpleeghuis en lector psychogeriatrie. Toen zijn 
ouders ziek en dement werden, vonden hij en zijn broer dat het thuis niet meer ging en 
ze naar een beschermde woonomgeving moesten. Zijn ouders staken daar een stokje 
voor. Ze hebben toen nog een jaar – zij het met veel hulp - heel prettig thuis gewoond. 
Frans zegt na deze ervaring: ‘Blijf zolang het kan met je vingers van het systeem thuis 
af.’ Professionals maken voor ze het weten vaak meer kapot dan ze goed doen. Vraag je 
als professional oprecht af wat je toegevoegde waarde is. 
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meer verantwoordelijkheid. Als Frans zijn heup zou breken is het meer zijn eigen schuld. 

Het is goed je te realiseren dat leven gepaard gaat met risico’s en dat je die van te 
voren met betrokkenen moet doorspreken. ‘We doen wat uw man leuk vindt, maar 
dat betekent dat hij ook risico’s loopt. Daar moet u zich van bewust zijn. Dat is ook uw 
verantwoordelijkheid.’ Bij het zwemmen zal een keer iemand vallen en wat breken. Dat 
is heel vervelend voor de mensen die het betreft. Maar vanuit het grotere perspectief 
bezien is het de prijs die je betaalt voor leefplezier. Veel tegenwerpingen komen van 
familie vanuit oprechte bezorgdheid en dat is begrijpelijk. Het is belangrijk om angsten 
te benoemen, maar ook de andere kant te belichten: je kunt risico’s bestrijden, maar dan 
onthoudt je je dierbare tegelijkertijd dingen.

Proeftuin en studenten
Uit ons onderzoek komen de behoeften van mantelzorgers naar voren. Men heeft 
behoefte aan een vertrouwenspersoon, aan denkkracht, aan hulp bij het voorbereiden 
op wat gaat komen. Iemand die in de gaten houdt of de mantelzorger het fysiek en 
psychisch volhoudt. Die kennis heeft van dementie en de betekenis daarvan in het 
dagelijks leven, en die in staat is dit toe te passen op de concrete situatie. Ook is er 
behoefte aan een oppas c.q. buddy die leuke dingen doet met de persoon met dementie 
en de mantelzorger ontlast. Er wordt op gewezen dat het van belang is deze op tijd te 
betrekken. In de loop van het ziekteproces wordt het steeds moeilijker vreemden toe te 
laten met wie een vertrouwensband kan ontstaan. Men stelt het uit, en op een gegeven 
moment zijn vreemden te onveilig voor de persoon met dementie. 

In de Proeftuin Dementie Friesland komen we aan deze behoeften tegemoet. We zullen 
op een andere manier diagnosegesprekken voeren, waarin aandacht wordt besteed aan 
‘hoe te leven met dementie’. Waarin perspectief wordt geboden: ‘Het is een diagnose 
waardoor uw leven zal veranderen, maar er valt mee te leven. U zult er hard voor 
moeten werken en ook nog uw onwetende omgeving in meenemen, maar het kan.’ 

We zullen dementiegesprekken voeren, waarin wordt geïnventariseerd wat de mensen 
die het betreft nog graag willen doen en echt de moeite waard vinden. Dit sluit aan bij 
het eerder genoemde pleidooi van Gawande en Frankl: het belang van zingeving en 
hervinden van nieuwe doelen. Het is daarom zo zinvol om tijdig te verkennen wat de 
mens met dementie wil als zijn geheugen afneemt. Ook zal er een ‘gebruiksaanwijzing’ 
worden opgesteld van wat iemands voor- en afkeuren zijn, wat hij wel of niet prettig 
vindt. Voor de tijd dat hij dat zelf niet meer goed kan aangeven en het voor vreemden, 
professionals, gissen is wat iemand wil. Vaak wordt het aan de ziekte geweten als 

door het netwerk te activeren. Professionals zouden kunnen helpen het systeem intact 
te houden en de mantelzorger het vol te laten houden. Dit zouden nieuwe beroepen 
kunnen zijn, zoals netwerkmakelaars of mantelzorgondersteuners. Hiervoor zouden 
studenten met een andere achtergrond dan zorg kunnen worden ingezet: de toekom-
stige groepswerkers, zoals SPH en maatschappelijk werk.

Er is niet alleen behoefte aan andere beroepen, maar ook aan een andere houding. 
Voor de buitenstaander in de zorg lijkt ‘het gewone’ verleerd. Gewone vragen, gewone 
belangstelling. Jaap Hartog vertelde over de eerste professional die na de diagnose 
belde. Hij en zijn vrouw zaten verslagen thuis toen de wijkverpleegkundige belde. Ze 
informeerde uitsluitend naar de verzekering van het echtpaar. ‘Het was heel wonderlijk,’ 
zegt Hartog, ‘ze vroeg helemaal niet hoe met ons ging, zo vlak na de diagnose. Dat is 
toch een hele gewone vraag in zo’n situatie?’
 
Tot voor kort was ik lector aan de Hogeschool Windesheim. Een studente 
Maatschappelijk Werk deed participerende observatie bij mensen thuis. Er kwamen 
allerlei professionals. Aan het eind van haar onderzoek vroeg de studente aan de 
echtgenote van de demente man wie ze zou bellen als er echt iets aan de hand was. Tot 
haar grote verbazing zei de vrouw: ‘Ik zou jou bellen.’ De studente was de enige die 
vroeg hoe het ging en die luisterde. Ze had een andere houding dan de hulpverleners. 
Ze was niet aan het oplossen, doen of afstrepen. Ze was open, nieuwsgierig en oprecht 
geïnteresseerd. 

Wanneer leven met dementie centraal komt te staan ontstaan nieuwe vraagstukken 
en dilemma’s. Leven gaat met risico’s gepaard. Toen ik in het verpleeghuis onderzoek 
deed zaten alle bewoners vast met een zogenoemde Zweedse band. De kinderen van 
een mevrouw wilden dit niet. Moeder was al zoveel ontnomen. Ze wilden haar niet 
vastbinden. Ze namen het risico op vallen, wat ook gebeurde. Inmiddels is het klimaat 
met betrekking tot vastbinden veranderd. De band is uit den boze. De beeldvorming is 
veranderd, maar ook het idee over omgaan met de verbonden risico’s.  

Risico’s van leefplezier
Onlangs vertelde Frans Hoogeveen over het project Zwementie, waarbij studenten 
zwemmen met mensen met dementie. Ze komen in het zwembad met een gladde vloer 
waar kans is op vallen. De studenten maken zich daar zorgen over. Frans vroeg ze wat 
ze ervan zouden vinden als hij mee zou zwemmen en zijn heup zou breken. Is dat erger 
of minder erg? Dat vonden ze een gekke vraag. Het is even erg, maar er is wel een 
verschil. De persoon met dementie moet meer beschermd worden en daarvoor draag je 
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dementiezorg goed doen om de invalshoeken van andere sectoren toe te laten. 
Het wordt helaas nog steeds onaantrekkelijk gevonden in de ouderenzorg te werken, 
alhoewel het een groeimarkt is. Zowel op de hogeschool Windesheim als Stenden 
gaven studenten te kennen hun opa en oma wel leuk te vinden, maar verder weinig 
interesse te hebben in oudere mensen. Tijdens hun onderzoek komen ze in aanraking 
met ouderdom en dementie in de praktijk. Ze vonden het veel leuker dan ze hadden 
verwacht. Sommigen zeiden zelfs hun roeping te hebben gevonden. 

Dames en heren, ik ga afronden. De mix van de Sociale Benadering Dementie en 
studenten is een hoopvolle. Voor jonge mensen en toekomstige professionals is het 
belangrijk met ouderdom, kwetsbaarheid en dementie in aanraking te komen. Het 
contact met studenten geeft kleur aan het leven van ouderen en geeft hen het gevoel 
erbij te horen. Het intergenerationele contact zal de kwaliteit van de samenleving ten 
goede komen. 

Dat er behoefte is aan een dergelijk invalshoek bleek bij de Open Dag van ons Lectoraat 
afgelopen januari. Een dag na de aankondiging in de krant kwamen mensen met hun 
rollator naar de eerste verdieping bij het secretariaat met de vraag of ze zich konden 
inschrijven. Op de dag zelf sneeuwde het. We rekenden op niet teveel mensen. Ik 
geloof dat er zestig broodjes voor de lunch waren besteld. Tot onze grote verbazing liep 
om tien uur de school al vol. Er kwamen niet de verwachte tientallen bezoekers, maar 
honderden. Het lectoraat Sociale Benadering Dementie voldoet aan een behoefte. Het 
schept een alternatief perspectief. We zullen de komende jaren ons best doen dit waar 
te maken.

Ik ga nu echt stoppen. Ik heb u proberen uit te leggen hoe belangrijk goed kijken en 
luisteren is in zowel wetenschappelijk onderzoek als de zorgpraktijk. Daardoor wordt 
zichtbaar waar het echt om gaat. Daardoor ontstaat een andere kijk op wat goede zorg, 
goede dementiezorg eigenlijk is. Dé mens met dementie en dé mantelzorger bestaan 
niet. En ook relaties verschillen. Situationele, gedifferentieerde zorg is nodig. De Zorg 
Instituut lezing sloot ik af met Oliver Sacks: ‘There’s only one cardinal rule: one must 
always listen to the patient.’ Ik kom daar nu, nog geen drie maanden later met volle 
overtuiging op terug. Bij dementie geldt: ‘One must always listen to the patient and the 
caregiver.’

iemand opstandig is, maar het kan ook heel goed de omgang betreffen. Huisartsen 
zullen fungeren als vertrouwenspersoon voor de mantelzorgers en hun draagkracht in 
de gaten houden. 

Ook hebben we Kammeraat opgezet, een mix tussen een oppas en buddy. Studenten 
worden opgeleid om mensen met dementie en mantelzorgers te ondersteunen. Niet de 
behoefte aan zorg staat centraal, maar ‘de kleur van het leven’ en het gevoel ‘ertoe te 
doen’. Dit gebaseerd op film Intouchables, die u ongetwijfeld kent. Het leven van de 
verlamde aristocraat Philippe verandert drastisch als de onconventionele verzorger Driss 
bij hem in dienst komt. Het is voor Philippe een verademing niet als zielige, zieke man 
te worden benaderd, maar als persoon. Driss doorbreekt de monotonie van het getob en 
laat hem genieten van het leven. Met een simpele manier van aanwezig zijn en Philippe 
te zien als mens, ondanks of juist ook dankzij zijn gebreken. 

We koppelen dit aan een laagdrempelig inloophuis voor mensen met dementie en 
hun mantelzorgers, bijvoorbeeld een Odensehuis, waar ook de verzamelplaats van 
Kammeraat is. Er is een koffer met interventies die kunnen worden ingezet in de 
omgang met dementie, zoals niet-cognitieve activiteiten (creatieve therapie), maar ook 
valpreventie, het huis dementie-proof maken. Kammeraat wordt daarnaast ingezet voor 
mantelzorgers. We ontwikkelen een speciale koffer voor mantelzorgers met allerhande 
ondersteuning á la Mittelmans methodiek en hulp bij het versterken en coördineren van 
het netwerk. 

Ook hebben we verpleeghuiszorg thuis, waardoor mensen thuis kunnen blijven wonen. 
Zowel hier als bij de intramurale interventies staat de Sociale Benadering centraal. 
Studenten leren te denken vanuit verschillende perspectieven: vanuit de mens met 
dementie, de naasten en wat ze als professionals kunnen doen om hen te ondersteunen. 
Dit vanuit de drie domeinen van de Sociale Benadering, die de mens en niet de ziekte 
centraal stelt. 

De Proeftuin Dementie bevat settings waar studenten van zowel Stenden Hogeschool 
als het Friesland College in de praktijk worden opgeleid, en medewerkers van zorgor-
ganisaties zoals de KwadrantGroep en ZuidOostZorg ervaring kunnen opdoen in real 
life practice. Door mee te helpen deze innovaties te ontwikkelen wordt ook een appèl 
gedaan op hun ondernemerschap en het creëren van toekomstige professies. 

Dit zal gebeuren in het kader van de studie SPH en Creatieve Therapie, door de invulling 
van onder meer stages en onderzoek. Maar we zullen ook studenten werven om betaald 
als Kammeraat te komen werken. Zo wordt de continuïteit gewaarborgd. Ik hoop dat 
we in de toekomst ook studenten van andere richtingen kunnen betrekken. Het zal de 
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Ontwikkelingen in de ouderenzorg:  
veranderde paradigma’s
De manier waarop we met elkaar naar zorg kijken is ingrijpend aan het veranderen. 
De betaalbaarheid staat onder druk, burgers willen meer inspraak en zorg thuis is het 
uitgangspunt. De gemeenten en zorgverzekeraars zijn regisseurs geworden van hun 
eigen domeinen en brengen welzijn, zorg en behandeling bij elkaar. Er is innovatie 
nodig om domeinen te ontschotten en de samenhang tussen cure en care te verbeteren.
In het nieuwe zorglandschap dat is ontstaan door de grote decentralisaties, gepaard 
gaande met aanzienlijke bezuinigingen, moet de oudere mens thuis het uitgangspunt 
in ons denken en handelen zijn. De kwaliteit van leven, wonen, welzijn en zorg moet 
hierbij centraal staan, waarbij de aandacht verschuift naar de gemeenschap waarbinnen 
wordt geleefd (buurt, wijk, straat). Burgers moeten in staat worden gesteld zelf regie 
over hun leven te voeren. Hun informele en formele netwerk ondersteunt hen daarbij 
wanneer dat nodig is. Dit alles vraagt om een nauw samenspel van wonen, welzijn 
en zorg en derhalve van de daarbij betrokken partijen. Het vraagt ook om een nauwe 
samenwerking tussen care en cure.

In het zorgcontinuüm van nulde tot tweede lijn verschuift het zwaartepunt dus naar 
thuis, de leefgemeenschap. In een veel later stadium in het leven van mensen is opname 
in een intramurale setting (waaronder ook begrepen de tweede lijn) aan de orde. 
Dit betekent dat de focus van denken over de behoeften van mensen en het hierop 
afstemmen van benodigde zorg eveneens drastisch verschuift. Voor de bekostiging van 
zorg geldt dat deze nog steeds grotendeels op intramurale zorg is gericht en niet op de 
veel langere fase thuis. Dit vraagt om indringende aanpassingen in het huidige stelsel 
van bekostiging. Ik kom daar zo nog op terug.

Thema dementie
Als ik me dan nu richt op het thema van de leerstoel – dementie en dan in het bijzonder 
de sociale benadering van dementie – dan gaat het hier in sterke mate om een beweging 
naar thuis, eigen leefomgeving en zwaardere mantelzorg. De huidige aandacht bij 
dementie gaat met name uit naar de zorg, meestal synoniem voor verpleeghuizen, 
thuiszorg en ook case management en dan ook vooral het medische domein. Mensen 
met dementie wonen echter verreweg de langste periode van hun ziekte gewoon 
thuis. Dit is veelal ook wat mensen willen, maar het is ook het beleid van de overheid. 
Wat er in de jaren thuis gebeurt, is nog voor een groot deel onbekend. Voor artsen, 
behandelaars, beleidsmakers, zorgorganisaties is het een nog onontgonnen gebied. 

Veranderende paradigma’s  
in de ouderenzorg  
Perspectief vanuit een zorgaanbieder 

Drs. Roelof Jonkers
Donderdag 23 juni 2016
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De behoeften die daar leven hebben nog geen of onvoldoende plaats in het huidige 
zorgaanbod. Onbegrip, miskenning, vervreemding kunnen het gevolg zijn en leiden tot 
een zorgaanbod dat zich niet verhoudt tot de werkelijke noden. Het sluit niet aan op 
de leefwereld van de mensen met dementie, de praktische, sociale en maatschappelijke 
dilemma’s waarmee ze worstelen.

Het hiervoor geschetste beeld was voor mij het belangrijkste uitgangspunt en de 
drijfveer om als KwadrantGroep de samenwerking te zoeken met Anne-Mei The 
(hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de UvA). Hieraan ligt de overtuiging ten 
grondslag dat om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen voor de geschetste 
problematiek, een uitwisseling tussen wetenschap en praktijk, gecombineerd met 
creativiteit, onontbeerlijk is. Immers, de vragen komen voort uit de praktijk; de weten-
schap kan nieuwe inzichten en interventies opleveren die kunnen worden teruggegeven 
aan de praktijk. Om de behoeften van mensen met dementie te kunnen begrijpen, is 
wetenschappelijk onderzoek in de dagelijkse praktijk in mijn ogen de meest geëigende 
weg. Zo is de Proeftuin Dementie Friesland tot stand gekomen, waarin bevindingen van 
het onderzoek en de resultaten van de Dementie Verhalenbank in de praktijk worden 
gebracht. Het lectoraat Sociale Benadering Dementie van Stenden Hogeschool en het 
Friesland College is met de proeftuin verbonden. Mijn aandacht zal vooral uitgaan 
naar de vraag hoe de sociale benadering kan worden geïmplementeerd in de huidige 
zorgorganisaties. Veranderingen en innovaties vanuit onderzoek, die voor cliënten 
betekenisvol zijn, zien we immers vaak verdampen of vervormen in structuren, regels, 
kpi’s. Lees voor treffende voorbeelden Rotmans ‘In het oog van de Orkaan’ – en Wouter 
Hart ‘Verdraaide organisaties’. Maar ik ken ze evenzeer uit eigen praktijk. Ik zeg vaak: 
wat we aan goeds en nieuws bedenken moeten we waar maken binnen de muren van de 
zorginstellingen.

We raken hier aan de beperkingen van de systeemwereld. Interventies, die beogen 
kwaliteit in de leefwereld van mensen toe te voegen, worden veelal door regels van de 
systeemwereld vervormd. Ik kom nog op dit thema terug. 

Motivatie
De keuze voor een focus op dementie en met name de sociale benadering ervan 
beschouw ik als een strategische keuze. Maar je kunt je wel afvragen waarom een 
zorgbestuurder in een tijd als deze zo’n keuze maakt. Immers, de grote transities en de 
bezuinigingen vragen al heel veel bestuurlijke aandacht. Mijn opvatting is dat juist in 
zo’n periode innovatie en een verbinding met wetenschap en opleiding nog meer nodig 
is dan anders. Hetgeen wij nu hebben ontwikkeld en nog zullen ontwikkelen, draagt 

wezenlijk bij aan een betekenisvolle waardecreatie voor onze cliënten. Maar waarom 
dan specifiek een focus op dementie? In de eerste plaats omdat het – ik zei het al – een 
ziekte is die nog in hoge mate onbegrepen is en omdat de prevalentie ervan – zeker in 
Friesland – sterk zal toenemen. Een motivering is ook dat ik persoonlijk als parttime 
mantelzorger alle stadia van de ziekte heb zien voorbij komen en heb gezien hoe het 
zorgsysteem hiermee omging. Het thema systeem – en leefwereld is daar voor mij echt 
actueel geworden.

Waar lopen we tegenaan
Vanuit de proeftuin, het lectoraat, het onderzoek komen belangrijke interventies die 
in een praktijksetting moeten worden getoetst op hun bijdrage aan de kwaliteit van 
leven van mensen. De vraag die zich hierbij opdringt, is hoe dit op een goede manier 
kan worden bewerkstelligd en tegen welke belemmeringen we aanlopen in de praktijk. 
Bij het beantwoorden van die vraag kunnen we drie niveau’s onderscheiden, te weten: 
het niveau waar de zorg daadwerkelijk plaatsvindt (micro – niveau), het niveau van 
de organisatie (meso – niveau) en het niveau van de organisatie in het zorgstelsel (het 
macro – niveau).

Op alle drie zal ik kort ingaan.

Micro
De kwaliteit van zorg, de toepassing van beoogde interventies vindt plaats in de 
interactie tussen mensen, tussen de cliënt en de professional, tussen het netwerk van 
de cliënt en de professional. Belangrijk in dit verband is dat de professionals goed zijn 
toegerust voor waar zij voor komen te staan. De huidige professionals moeten anders 
worden opgeleid en mogelijk moeten er ook andere beroepsgroepen komen (zie ook 
adviezen beroepsstructuur Kaljauw). Anne-Mei The sprak over werken in andere settin-
gen. De KwadrantGroep gaat met het Friesland College in dit verband participeren in de 
praktijkleerroute. Er wordt een sterkere verbinding tussen praktijk en beroepsonderwijs 
gemaakt door middel van diverse praktijk leerroutes.

Meso
De interventies en innovaties voortkomend uit de sociale benadering richten zich geheel 
op de leefwereld van mensen. Zoals gezegd moeten deze worden geïmplementeerd in 
de zorgorganisaties en dit gaat zeker niet altijd goed. Hoewel over de voorgenomen 
innovatie op inhoudelijke gronden meestal slechts enthousiasme ontstaat, kan de 
implementatie toch moeizaam zijn of zelfs mislukken. Ideeën verdampen, vervormen in 
verstikkende regels en structuren. 
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in de samenleving moet er wel een fatsoenlijke kosten – baten basis zijn. En omdat kos-
ten eerder worden gemaakt dan de baten ontstaan en bovendien een andere betaaltitel 
hebben, is ontschotting in de bestaande financiering van dementie zorg noodzakelijk. 
Gelukkig zie ik – zeker in Friesland (De Friesland Zorgverzekeraar) – hierin al beweging 
ontstaan.

In Nederland zijn we bereid zorg voor de hele samenleving te financieren met maat-
schappelijke middelen. Er is op dit moment nog weinig onderzoek naar de ziektelast van 
alzheimer in vergelijking met andere ziektebeelden. Wel is duidelijk dat het overgrote 
deel van de kosten wordt gemaakt in de intramurale situatie en dat er geen financiering 
is voor alle interventies die zijn gericht op het zoveel mogelijk verlengen van de periode 
van de mens met dementie thuis. Juist daar richt onze aandacht zich op. Een goede 
begeleiding van dementie in de lange thuisfase voorkomt hoge kosten van zorg later. 
Macro zal er bij een ander financieringsmodel sprake zijn van lagere kosten, terwijl de 
kwaliteit van het leven van de mens met dementie toeneemt.
Ook dit thema is niet alleen actueel, maar leent zich ook voor nader onderzoek.
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We komen dan aan het thema systeem – en leefwereld. Omdat dit ook een wezenlijk 
onderdeel van het lectoraat zal worden, wil ik hier kort bij stil staan.

Met de opbouw van de verzorgingsstaat is de organisatie van de zorg en maatschap-
pelijke ondersteuning sterk in de invloedssfeer van de overheid gekomen. De overheid 
kreeg de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid 
van de zorg. Het heeft geleid tot een wijd verbreid geheel van voor allen toegankelijke 
voorzieningen, waarbij uiteindelijk wel het probleem van de betaalbaarheid ontstond. 
Het leidde ook tot groeiende bureaucratisering en toezicht op toezicht. Het systeem-
denken dat hieraan ten grondslag ligt was gericht op het creëren van ordening , het 
streven naar integraliteit en neutraliteit. Het geeft richting en legitimatie van handelen. 
Dit denken (zie RVS) in systemen kent ook beperkingen. Er wordt op uiteenlopende 
manieren uitleg aan gegeven die vaak tegengesteld zijn aan de aanvankelijke bedoe-
lingen. Rotmans duidt het zorgsysteem in termen van structuur, cultuur en werkwijze. 
De structuur is wijdvertakt, met een fijnmazig zorgregime, hiërarchisch, bureaucratisch, 
technologisch en specialistisch van aard. De cultuur is één van sterke autonomie en 
dominantie van de professional. De werkwijze is klassiek aanbod-gericht. Het leidt 
allemaal tot een dwangbuis van regels en procedures. 

Het middenkader vertaalt dat door zaken tot op de werkvloer in detail te regelen omdat 
het wordt afgerekend op productie en kosten. Ook het bestuur legt gedetailleerde 
verantwoordingen af aan de diverse externe toezichten. Het kwaliteitsdenken is 
eveneens in vele proces – regels vervat. Rotmans vat het samen met de constatering 
dat de kern van het probleem is dat de verbindingen tussen mens en zorgsysteem zijn 
verbroken. Dit is precies wat veel mensen die met de zorg in al zijn facetten te maken 
krijgen ook ervaren en wat in bepaalde gevallen vervreemdend kan werken.
Gelukkig is het niet allemaal somber; er vinden vele goede initiatieven plaats die prima 
lukken. De systeem – en de leefwereld hebben elkaar hard nodig. De systeemwereld 
faciliteert als het goed is de performance in de leefwereld. Maar: denk aan de mooie uit-
spraak van Hart: de grootte van de plantenbak bepaalt de grootte van de plant. Ik denk 
dat dit thema nader moet worden bezien, het liefst in de directe realiteit. Een prachtige 
vorm zou kunnen zijn dat studenten in de zorgorganisaties van KwadrantGroep en 
anderen gaan observeren en dit verbinden met de wetenschap. Zo kan het thema met 
concrete voorbeelden tot verdere verdieping worden gebracht.

Macro
Dan nog enkele opmerkingen over bekostiging van sociale innovaties en dan met name 
in de dementiezorg. Op het congres over de Sociale Benadering Dementie in het Fries 
Museum op 24 september 2015 heb ik gezegd dat innovaties van pioniers komen voor 
wie financiering niet de enige drijfveer is. Maar om innovaties structureel in te bedden 

3130



www.stenden.com

Het lectoraat Sociale Benadering Dementie is vormgegeven in een samenwerking tussen 
de School of Social Work and Arts Therapies van Stenden en het Friesland College. Het 
lectoraat Sociale Benadering Dementie wil verandering brengen in de omgang met mensen 
met dementie en dan vooral vanuit de rol die een nieuwe generatie zorgprofessionals mbo en 
hbo hierin kan spelen. Docenten en studenten van Stenden Hogeschool en studenten van het 
Friesland College, zijn nauw betrokken bij onderzoek naar een hogere levenskwaliteit voor 
mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

Anne-Mei The is hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan 
de UvA. De afgelopen 20 jaar deed ze antropologisch onderzoek 
naar levenseinde beslissingen, palliatieve zorg en dementie. Haar 
bekendste boek is In de wachtkamer van de dood, over het leven op 
een psychogeriatrische afdeling in het verpleeghuis. In haar bedrijf Tao 
of Care initieerde ze onder meer De Werkvloer Centraal, de Dementie 
Verhalenbank en de Proeftuin Dementie.  

Roelof Jonkers is voorzitter van de Raad van Bestuur van de KwadrantGroep. Hij is econoom 
en was achtereenvolgens bestuurder van het LUMC en het Catharina Ziekenhuis. Hij verliet 
bewust de cure om zijn kennis in te zetten in de langdurige zorg. Zijn belangstelling gaat 
hierbij uit naar het leggen van de benodigde verbindingen (zoals met de cure, wetenschap en 
opleidingen) en het scheppen van de benodigde voorwaarden binnen de systeemwereld.


