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Abstract 

In deze scriptie is nagegaan wat familieleden van dementerenden verblijvend in een 

rust- en verzorgingsinstelling, ervaren en verlangen. Meer specifiek wordt gepeild naar 

de bestaande informatiebehoefte en naar de vorm van “informatie” die geboden kan 

worden. Een inzicht hierin verwerven, kan leiden tot een betere afstemming op de 

noden van de familieleden. Data zijn verzameld door het voeren van veertien semi-

gestructureerde interviews met familieleden van dementerenden. De analyse van de 

interviews toont aan dat informatie op zich slechts een klein onderdeel vormt van de 

noden die familieleden ervaren. Het begrip ‘informatie’ dekt een brede lading en omvat 

meer dan alleen antwoorden over het ziek zijn en ouder worden. De vragen houden 

zowel verband met het moment waarop de beslissing genomen wordt als met de 

verblijfsperiode. Voorafgaand aan de opname hebben vragen voornamelijk betrekking 

op de wijze waarop een geschikte keuze gemaakt kan worden. Uit de interviews blijkt 

dat onder andere de nabijheid, het uitzicht van het gebouw, de te verwachten kwaliteit 

van de zorg en de interactie bepalende factoren zijn bij de beslissing. Een goede 

informatiebrochure kan helpen bij het bepalen van een goede keuze. De belangrijkste 

vaststelling is dat familieleden ook na een opname mantelzorger blijven. Tijdens het 

verblijf verwachten familieleden voornamelijk informatie over wat er gebeurt met de 

bewoner op tijdstippen dat ze zelf niet aanwezig zijn en over de wijze waarop ze hun rol 

als bezoeker en mantelzorger kunnen vervullen. Dit gegeven moet reeds in rekening 

genomen worden bij de keuze van een rusthuis, maar daarnaast moet tijdens het verblijf 

dialoog mogelijk zijn waardoor familieleden inzicht verwerven, controle hebben en 

individuele beïnvloeding kunnen uitoefenen.   

   



 

 

The aim of this study is to examine the lived experience of relatives of demented people 

who are admitted to a nursing home.  

More explicitly, the study tries to identify the family members’ need for information 

and how it could be offered.  

The data for this research were obtained by conducting 14 semi-structured interviews. 

The analysis of these interviews reveals that the need for information is only one of the 

prominent needs of the family members. Information needs pertain to the period of 

making a decision about a nursing home admission, as well as to the later stay of the 

patient. Family members need information that helps them to choose the “right” nursing 

home. Giving information to the relatives is essential during the entire stay. Information 

should be interpreted broadly. It means much more than giving responses to questions 

about being sick and about aging. A detailed information brochure may help family 

members to make the right decision in selecting a nursing home.  
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Inleiding 

In de toekomst zullen termen als “vergrijzing” en “verwitting” schering en inslag 

worden in onze samenleving. Dit geeft aanleiding tot een verscherpte aandacht voor 

leeftijdsgerelateerde ziekten zoals dementie. Vraagstukken over hoe om te gaan met de 

steeds ouder wordende populatie, hoe hen op een “goede” wijze opvang bieden, hoe hen 

een persoonlijke behandeling garanderen, etc. zijn zeer actueel. Met de invoering van de 

wet op de patiëntenrechten werd reeds getracht de kwaliteit voor de patiënt of bewoner 

te optimaliseren.  

De laatste jaren is er meer aandacht voor familieleden van mensen die zorg. Een 

opname van een oudere in een rust- en verzorgingsinstelling is ook voor de familie een 

nieuwe ingrijpende fase in het zorgproces, die met heel wat gevoelens gepaard kan 

gaan. De familie is een belangrijke bron van primaire zorgverlening en sociale 

ondersteuning voor de dementerende oudere. 

Een nauw contact met de familie is noodzakelijk om individuele zorg op maat te bieden. 

Een goede opvang is zowel voor de bewoner als voor de familie een noodzaak. Vragen 

als: “Wat als een ouder(e) wordt opgenomen in een permanente voorziening? Welke 

noden ervaren familieleden na de opname? Hebben ze nood aan financiële, medische, 

sociale, psychologische, … ondersteuning? Is er een informatiebehoefte (in zijn ruimste 

betekenis)? “Welke? Wanneer?” … zijn hier aan de orde. 

Alvorens na te gaan welke interventies ten aanzien van familieleden van 

rusthuisbewoners, en meer bepaald van dementerende, geboden kunnen worden om te 

beantwoorden aan hun noden, moeten de noden zelf eerst gedetecteerd worden. Meer 

inzicht verwerven in wat de familieleden ervaren, wat ze nodig hebben tijdens en na de 

opname van een dementerende oudere in een rust- en verzorgingstehuis, is een van de 

doelstellingen van deze studie. Zo kan enerzijds meer rekening worden gehouden met 

de noden van familieleden en anderzijds kunnen die inzichten de zorg- en hulpverleners 
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binnen het rusthuis helpen in de omgang met de familieleden. De vraagstelling kan 

gesitueerd worden in het Utrechts model van interventieontwikkeling. In de eerste fase 

van interventieontwikkeling wordt het probleem gedefinieerd. Daarbij wordt een beroep 

gedaan op literatuurstudie en kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek in deze fase 

leidt tot theoretisch inzicht in het probleem vanuit het perspectief van de betrokkene. 

(Berno van Meijel, 2001). Dit onderzoek focust zich op de beleving, de ervaringen en 

de noden van familieleden van dementerende bewoners in het rust- en 

verzorgingstehuis. 

Het onderzoek wordt opgezet via een kwalitatieve onderzoeksmethode. Een 

fenomenologische benaderingswijze biedt de mogelijkheid de familieleden zelf aan het 

woord te laten en hen hun verhaal te laten vertellen. De semi-gestructureerde interviews 

zullen voorafgegaan worden door participerende observaties. Deze observaties laten toe 

meer inzicht te verwerven in de werking van de setting en de omgang met dementerende 

bewoners.  

De scriptie is als volgt opgebouwd:  

Hoofdstuk 1 bevat een korte beschrijving van het begrip ‘dementie’ en ‘familie’. 

Uitvoeriger wordt stilgestaan bij de reeds gevoerde onderzoeken over de beleving en 

ervaringen van familieleden met betrekking tot de beslissing tot opname, de opname 

zelf en het verblijf van (dementerende) familieleden in een residentiële instelling.  

In hoofdstuk 2 wordt uiteengezet welke de vraagstelling is van het veldonderzoek, wie 

de participanten zijn, waar het onderzoek plaatsvindt, op welke wijze de gegevens 

worden geanalyseerd en welke ethische beschouwingen in acht genomen worden. 

Na het methodologische gedeelte, volgt de beschrijving van de onderzoeksresultaten in 

hoofdstuk 3. 

In hoofdstuk 4 volgen discussie, conclusie en enkele methodologische bemerkingen  

Ook worden praktijkaanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de relevantie en de 

inhoud van het ontwerpvoorstel van een informatiebrochure. 

  2 



    

Hoofdstuk 1 
Literatuurstudie 

1.1. Overzicht 

Deze literatuurstudie heeft als bedoeling na te gaan wat reeds bekend is over de 

informatieverstrekking aan en de beleving van familieleden van dementerende personen 

die in een rust- en verzorgingstehuis verblijven. De literatuur is opgezocht via de 

elektronische zoekbronnen Pubmed, Medline, Cihnal, Web of science en Elin. Andere 

teksten werden teruggevonden in de biomedische bibliotheek te Gent en in de 

plaatselijke bibliotheek te Wetteren. Zoekacties werden ondernomen door in het 

zoekprogramma de begrippen uit de titel als trefwoorden te hanteren. 

De bronnen die verzameld werden, verwijzen naar de mantelzorger, naar de periode 

voor de opname en naar de transitie zelf. Andere teksten behandelen de interactie tussen 

het personeel, de familie en de bewoner of omvatten eerder tevredenheidsonderzoeken.  

Uit het opzoekingswerk naar relevante onderzoeken blijkt dat de laatste jaren veel 

aandacht gaat naar familieleden van dementerende ouderen die thuis verzorgd worden. 

Veel minder aandacht gaat uit naar familieleden van dementerende ouderen die in een 

rust- en verzorgingstehuis verblijven. Er is bitterweinig onderzoek verricht naar de 

noden tijdens het verblijf en naar de impact die een verblijf heeft op de familieleden. 

In wat volgt worden de bevindingen uit de literatuur weergegeven. Eerst wordt beknopt 

beschreven wat verstaan moet worden onder het begrip “familie”. Vervolgens wordt 

verduidelijkt wat dementie is. Tot slot wordt uitgebreider ingegaan op het 

besluitvormingsproces tot opname, de gevoelens die daarmee gepaard gaan, en de 

noden die de familie ervaart na de transitie naar een permanente zorginstelling. 
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1.2. Algemeen: sleutelbegrippen 

Alvorens te beschrijven tot welke relevante bevindingen onderzoekers reeds kwamen 

over de ervaringen van familieleden van dementerende, moet de vraag gesteld worden 

wie deze zorgende familieleden zijn en wat onder dementie verstaan wordt. Deze 

sleutelbegrippen worden hierna kort toegelicht. 

1.2.1. Familie 

Vrouwen nemen een vooraanstaande positie in bij het verzorgen van hulpbehoevende 

familieleden. De leeftijd van de zorgende familieleden varieert, maar toch blijkt dat het 

grootste deel zich in een hogere leeftijdscategorie bevindt. In België verblijven vele 

ouderen voor opname in een rusthuis, bij de echtgenoot of kinderen óf onder toezicht 

van de kinderen in hun vertrouwde omgeving.  

Wanneer in literatuurbronnen gesproken wordt over familieleden dan is dat veelal 

beperkt tot de partner en de kinderen van de dementerende oudere. In de rand wordt 

aangegeven dat andere personen kunnen optreden in plaats van “familie” (bijvoorbeeld 

de nauw betrokken buur, vriend, tante, nicht …). 

Ryan & Scullion (2000b) voerden een onderzoek uit naar de ervaringen van tien 

familieleden bij de beslissing om een oudere op te laten nemen in een rusthuis. Daartoe 

analyseerden ze interviews waarin enerzijds gepeild werd naar factoren die leidden tot 

opname en anderzijds naar gedachten en gevoelens die aan bod kwamen. Ryan en 

Scullin omschrijven de familie als “een dynamische eenheid, waarbij de rollen in de 

familie constant veranderen, soms gepland, soms ten gevolge van bepaalde 

gebeurtenissen.” 

Opvallend zijn de steeds terugkerende typeringen over het verzorgend familielid. 

Marinus Van den Berg besteedt in zijn boek “Mijn moeder weet mijn naam niet meer” 

een hoofdstuk aan “Wat heet familie” en “Tendensen in de thuiszorg”. Daarin wijst hij 

erop dat de partner van de dementerende oudere in vele gevallen zelf bejaard is (Van 

den Berg, 1995). Van Audenhove & Lammertyn (1995) stellen dat de meeste informele 

zorgverleners van middelbare leeftijd zijn: 43% van de verzorgers zijn tussen 45 en 64 

jaar, terwijl 40% meer dan 65 jaar oud is. Bij de kinderen is de leeftijd heel variërend. 
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In het boek “Als je thuis zorgt voor een chronisch ziek familielid” van Spruytte, Van 

Audenhove & Lammertyn (2000) gaan de auteurs dieper in op de huidige tendensen in 

de zorg aan dementerende personen. De overgrote meerderheid van de informele 

zorgverleners in Vlaanderen blijken vrouwen te zijn (64%): dochters nemen meer de 

zorg op zich voor hun ouders dan zonen. Vrouwelijke partners zorgen ook meer voor 

hun hulpbehoevende partner dan omgekeerd, maar het grotere aandeel van vrouwen is 

minder uitgesproken dan bij de kinderen. 

In het boek “Mijn moeder weet mijn naam niet meer” (Van den Berg, 1995) wordt een 

zorgpiramide opgesteld. Deze geeft een rangorde weer. Zo is de zorgrol in de eerste 

plaats weggelegd voor de ongehuwde dochter, vervolgens voor de dochter met een 

verpleegkundig of verzorgend beroep. Op de derde plaats staat de dochter zonder 

kinderen, gevolgd door de dichtst bijwonende dochter. Op de laatste plaats staat de 

schoondochter. Er wordt benadrukt dat ook andere verwanten een belangrijke rol 

kunnen innemen. Zo kunnen familieleden in verdere graad de enige zijn die de 

dementerende omringen. Ook buren, vrijwilligers, etc. nemen een niet onbelangrijke 

plaats in.  

Tot slot besteedt Van den Berg een hoofdstuk aan de zorg van kleinkinderen. Volgens 

hem vormen zij een belangrijke groep die niet vergeten kan worden. Zij nemen zeer 

verschillende plaatsen in het leven van de oudere persoon in.  

In dit eindwerk focussen we ons op partners en kinderen van de dementerende, wanneer 

hun aanverwante opgenomen wordt in een residentiële zorginstelling.  

1.2.2. Dementie 

Vele definities en omschrijvingen kunnen gevonden worden voor het begrip 

“dementie”. De belangrijkste definitie wordt gevonden in het “Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders” (DSM IV), een meer-assig classificatiesysteem van de 

American Psychiatric Association. Deze omschrijft volgende diagnostische criteria voor 

dementie: 

1. Er is een aantoonbare stoornis van het geheugen voor recente gebeurtenissen en 

het lange termijn geheugen. 

2. Er bestaat daarnaast tenminste één van de volgende cognitieve stoornissen 
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- afasie: taalstoornis 

- apraxie: verminderd vermogen om motorische handelingen uit te voeren 

ondanks intacte motorische functie 

- agnosie: stoornissen in het herkennen of identificeren van voorwerpen, 

ondanks een intacte zintuiglijke waarneming 

- stoornis van de uitvoerende functies zoals plannen maken, organiseren, 

volgorde aanbrengen, abstract denken 

- verandering van de persoonlijkheid 

3. De stoornissen brengen duidelijke beperkingen in het sociaal en beroepsmatig en 

relationeel leven met zich mee. 

4. De stoornissen doen zich niet uitsluitend voor tijdens een ogenblik van acute 

verwardheid (delirium). 

Enkel een minder goed functioneren is niet voldoende om te spreken van dementie. 

Daartoe moet voldaan zijn aan alle voorgaande vier criteria (Diagnostic and Statistical 

Manual – DSM IV, American Psychiatric Association, 1994). 

Men spreekt over een dementiesyndroom omdat het gaat over een verzameling van 

symptomen die zich tegelijkertijd voordoen en omdat er verschillende oorzaken aan de 

basis kunnen liggen. Hieruit blijkt dat het begrip dementie niet slaat op een specifieke 

ziekte met één bepaalde oorzaak. Er zijn vele oorzaken mogelijk: afsterven van 

hersenweefsel, slecht functioneren van de hersenen ten gevolge van een ziekte, misbruik 

van geneesmiddelen en/of alcohol, het werken met bepaalde producten zoals 

verfproducten, enzovoort. 

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie (60 à 70%). In 

15 à 30 % van de gevallen is er sprake van een vasculaire oorzaak. Alzheimer en 

vasculaire aandoeningen zijn de meest voorkomende oorzaken. Een mengvorm van 

deze twee bestaat eveneens. Andere mogelijke vormen zijn: frontotemporale dementie, 

Lewy-Body dementie, dementie ten gevolge van de ziekte van Huntington, dementie ten 

gevolge van de ziekte van Parkinson, etc. 

Het verloop van het dementeringsproces wordt gekenmerkt door een trage, progressieve 

evolutie. Volgende stadia van dementie worden doorlopen, gespreid over verschillende 

jaren heen: het voorstadium, de beginnende of milde dementie, de matige dementie en 

de ernstige dementie. Het dementeringsproces begint veelal met vergeetachtigheid. De 
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betrokkene schrijft echter de misverstanden toe aan de omgeving. Anderen krijgen de 

schuld voor hetgeen misloopt. 

Het is niet eenvoudig om de diagnose te stellen. Bij het optreden van een vermoeden 

van dementie is het noodzakelijk dat een grondig medisch en sociaal onderzoek wordt 

verricht. De klachten en symptomen kunnen lijken op die van dementie, maar zijn soms 

gerelateerd aan een andere problematiek. Zo kan er sprake zijn van normale 

ouderdomsvergeetachtigheid, secundaire dementie, depressie, acute verwardheid, etc. 

Een uitsluitingsdiagnose wordt gesteld aan de hand van (cognitieve) testen zoals de 

kloktest en de Minimental State, door na te gaan welke mogelijkheden met betrekking 

tot het zelfstandig uitvoeren van activiteiten van “algemeen dagelijks leven” (ADL) de 

persoon heeft en door het voeren van een gesprek met de betrokkene. Na het stellen van 

een juiste diagnose kunnen afspraken gemaakt worden voor de toekomst. Het 

verwerkingsproces kan starten, en gepaste medische, medicamenteuze, sociale en 

psychologische ondersteuning kan geboden worden. (bron: website expertise centra 

dementie Vlaanderen & Vlaamse Alzheimer Liga, 2004). 

In dit eindwerk worden alle vormen van dementie in ogenschouw genomen. Zowel 

dementie van het Alzheimertype, als de multi-infarct-dementie als aanverwante of 

andere vormen. 

1.3. De beslissing tot opname vanuit het 
standpunt van de familieleden 

1.3.1. Bevindingen uit eerdere onderzoeken 

Hierna volgen de bevindingen uit relevante onderzoeken die verband houden met de 

beslissing tot opname. 

Nolan et al. (1996) hebben, op basis van literatuuronderzoek en een aantal studies, de 

processen en percepties die de beslissing beïnvloeden, geïdentificeerd. Op basis van de 

interactie tussen de factoren kwamen ze tot een vierledige typologie.  

Volgende vier ‘processen’ beïnvloeden de beleving bij een opname van een familielid in 

een rust- en verzorgingstehuis: 
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• Anticipatie (anticipation): de mate waarin reeds op voorhand rekening gehouden 

wordt met een mogelijke opname en waarbij deze mogelijkheid besproken wordt 

alvorens een opname werkelijk aan de orde is (proactieve benadering). 

• Participatie (participation): de mate waarin de oudere persoon en zijn of haar 

familie volledig betrokken is in het besluitvormingsproces. 

• Exploratie (exploration): de mate waarin alternatieve mogelijkheden verkend 

worden, de mate waarin de gevoelens en reacties van alle betrokkenen in 

rekening genomen worden en de mate waarin verschillende rusthuizen met 

elkaar vergeleken worden alvorens een definitieve keuze gemaakt wordt. 

• Informatie (information): de mate waarin alle betrokken actoren voldoende 

informatie en advies ontvangen waarop ze zich kunnen baseren om een 

geïnformeerde keuze te maken. 

Naast deze vier processen, zijn er een aantal basiscondities die de wijze waarop de 

transitie geïnterpreteerd wordt, beïnvloeden.  

• Wenselijkheid (desirability): levert de beslissing tot opname voordelen op voor 

iedereen? 

• Rechtmatigheid (legitimacy): was het mogelijk om een aanvaardbare rationale 

voor de opname te geven? 

• Omkeerbaarheid (reversibility): wordt de beslissing als permanent of tijdelijk 

gezien? 

• Continuïteit (continuity): de mate waarin rekening gehouden wordt met de 

biografie, de levensgeschiedenis en de interesses van de oudere persoon, zodat 

een vorm van familiariteit en continuïteit tot stand gebracht kan worden. 

Wanneer zowel wenselijkheid als continuïteit aanwezig zijn dan is de perceptie positief. 

Rechtmatigheid is vooral van belang voor kinderen en professionals. Wanneer de 

beslissing alleen genomen wordt, dan wordt ze vaak beleefd als een verraad, in 

tegenstelling tot de situatie waarin de beslissing ondersteund wordt door naasten. 

Wanneer continuïteit gegarandeerd kan worden, dan is de perceptie veel positiever.  

De processen voorafgaand aan de beslissing en de percepties die daarmee samenhangen, 

zullen de kwaliteit van de beslissing bepalen. Met dit in gedachte kwamen Nolan et al. 

(1996) tot een typologie van vier mogelijke types van besluitvorming: 
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- Het eerste type is de positieve keuze: in die situatie is de opname gepland, de 

oudere is volledig betrokken in de voorafgaande discussies en het uiteindelijke 

besluitvormingsproces. In de realiteit blijkt echter dat voor de ouderen en de 

familieleden de “positieve keuze” veelal geen optie is. Zij ervaren de opname als de 

allerlaatste mogelijkheid en vinden zichzelf niet in een winnende positie. 

- Het tweede type is het rationele alternatief: dit is de meest frequente vorm waarop 

een beslissing genomen wordt. Er is sprake van minder keuzeruimte, maar de 

oudere kan een perceptie creëren en onderhouden die de toelating tot opname 

legitimeert en waarin de gedachte dat de beslissing omkeerbaar is vervat zit. 

- Het derde type wordt omschreven als de schandelijke optie. Het betreft in deze 

gevallen een rationele en positieve beslissing, maar na de opname is de oudere niet 

tevreden omdat de nieuwe situatie niet voldoet aan de vooropgestelde 

verwachtingen.  

- Het vierde type is het voldongen feit: dit is het meest gevreesde scenario. Alle 

basisvoorwaarden die ervoor kunnen zorgen dat de beslissing tot opname 

aanvaardbaar is, worden genegeerd. De oudere kan niet anticiperen, anderen 

beslissen in zijn of haar plaats, er worden geen mogelijke alternatieven onderzocht 

en het besluit wordt genomen op basis van emoties. 

Naargelang de wijze waarop een besluit tot opname tot stand komt, zal het gevoel er 

eerder een zijn van succes dan wel falen.  

Kellet (1999) deed onderzoek naar de ervaringen van familieleden met betrekking tot 

het beëindigen van de familiale zorg en de stap naar een opname in een rusthuis. Het 

uitgangspunt is dat na de opname de zorg om en voor de oudere niet ophoudt. Het is 

slechts een nieuwe start met stressvolle betrokkenheid. Kellett heeft veertien verhalen 

van familieleden op een hermeneutische, kwalitatieve wijze geanalyseerd. De 

bevindingen beschrijven de ervaring van een opname in een rusthuis voor de 

familieleden van de nieuwe bewoner. Hij kwam tot de bevinding dat er vijf gedeelde 

betekenissen naar voor kwamen wanneer hij de verhalen analyseerde: 

• Ervaringen met betrekking tot controleverlies 

• “Disempowerment”: machteloosheid - niet in staat zijn om iets te doen 

• Ambivalente gevoelens: schuld, verdriet en tegelijk ook opluchting 

• Het gevoel gefaald te hebben 
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• Het maken van een geforceerde negatieve keuze 

Sommige familieleden vinden het moeilijk om te aanvaarden dat anderen de primaire 

zorg overnemen. Ze geven tegelijk aan dat ze een deel van de zorgrol kunnen verder 

zetten door het uitvoeren van een aantal kleine taken. Dit geeft hen het gevoel dat ze 

alsnog nuttig zijn en ze alsnog controle hebben. Sommigen vinden het moeilijk om de 

gedachte te aanvaarden dat het beter is dat de persoon verblijft in een rusthuis. Daardoor 

blijven familieleden de zorg verder zetten tot ze ten gevolge van een crisissituatie, 

gepaard gaande met kenmerken als uitputting en angst voor zichzelf, niet anders meer 

kunnen beslissen. De opname wordt gezien als de laatste stap in een mogelijke reeks 

van zorgconcepten. Daardoor krijgt de opname een goede legitimatie. De opname 

bezorgt de familieleden een schuldgevoel omdat ze de zorg niet kunnen verder zetten, 

verdriet en kwaadheid omdat ze op een punt gekomen zijn waarop ze de persoon 

moeten loslaten, twijfels en vragen omdat ze niet zeker zijn of ze er wel goed aan deden. 

Anderzijds ervaren ze opluchting. Een ander familielid beschrijft dat ze het gevoel 

heeft, gefaald te hebben in het respecteren van het vertrouwen dat de bewoner in haar 

heeft. Ze beschrijft dat het gebrek aan bezorgdheid en medeleven van de sociaal werker 

haar bang maakt. Communicatie is belangrijk om een vertrouwensvolle relatie op te 

bouwen met personeelsleden binnen het nieuwe verblijf. Op deze wijze kunnen 

persoonlijke relaties bevorderd worden en ontwikkelt zich een ‘zorgpartnerschap’. Dit 

geeft de familieleden het gevoel dat ze weten wat er gebeurt en dat het nog geen 

definitief loslaten is. Het maakt de beslissing meer aanvaardbaar in de ogen van de 

familieleden en roept ook positieve gevoelens op.  

Nolan & Dellasega (1999) beschrijven in hun onderzoek de opname in een rusthuis als 

een stresserende gebeurtenis. Hun doel was vanuit een cross-nationaal perspectief de 

ervaringen van familieleden, die aan bod kwamen bij een opname, te beschrijven. 

Gegevens werden verzameld door het uitvoeren van een gedetailleerd, gestructureerd 

interview. Vierenvijftig familieleden uit de Verenigde Staten en achtenveertig uit het 

Verenigd Koninkrijk namen deel aan het onderzoek. Uit het onderzoek bleek dat de 

gemiddelde leeftijd van de familieleden zestig jaar bedroeg en het merendeel vrouwen 

betrof. De aanwezigheid van een reeks ambivalente emotionele reacties, veroorzaakt 

door de opname van een familielid in een verzorgingstehuis, kwam frequent in de 

verschillende interviews tot uiting. Familieleden ervoeren de opname niet altijd als een 
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opluchting. Vaak maakten ze zich zorgen over  de kwaliteit van de zorg, vonden ze de 

interactie met het personeel niet bevredigend en werden ze overmand door 

schuldgevoelens, eenzaamheid, verdriet, … . Alle deelnemers vonden het belangrijk om 

dingen voor de bewoner te blijven doen.  

Als besluit stelden de auteurs dat de overstap naar een residentiële zorginstelling 

gemakkelijker wordt gemaakt door het begrijpen en promoten van de opname als een 

fase in het normale zorgtraject.  

Nolan & Dellasega (2000) rapporteerden over de ervaringen van familieleden en de 

nood aan ondersteuning van familieleden op het ogenblik dat een familielid opgenomen 

wordt in een verzorgingstehuis. De data werden verkregen aan de hand van het 

onderzoek gevoerd in 1999. De redenen tot opname zijn enerzijds het niet meer kunnen 

bieden van de nodige verzorging en anderzijds de emotionele – psychische belasting 

voor de mantelzorgers.  Professionals, voornamelijk artsen en sociaal werkers, spelen 

een belangrijke rol in het nemen van de beslissing. De oudere heeft een eerder passieve 

rol die verklaard wordt door de cognitieve onmogelijkheid ten gevolge van de diagnose 

‘dementie’. Respondenten geven aan dat ze vaak een gebrek aan informatie hebben, 

waardoor ze niet weten wat beschikbaar is. Niet alleen praktische informatie, maar 

eveneens psychologische ondersteuning wordt gemist.  

Ryan & Scullion (2000b) voerden een onderzoek naar de ervaringen van familieleden 

wanneer beslist wordt tot opname in een verzorgingstehuis. Hun studie heeft drie 

hoofddoelen. Ten eerste willen ze de beïnvloedende factoren nagaan die ertoe leiden dat 

familieleden beslissen de oudere op te nemen in een verzorgingstehuis. Ten tweede 

onderzoeken ze het besluitvormingsproces met betrekking tot de toelating tot een 

verzorgingstehuis. Ten slotte onderzoeken ze welke gedachten en gevoelens er bij de 

familieleden leven in verband met de opname in een verzorgingstehuis. Hiervoor 

hebben ze tien familieleden uit vier verzorgingstehuizen te Noord-Ierland geïnterviewd. 

Bij deze tien personen werd een interview afgenomen en uit de analyse van deze 

interviews komen volgende resultaten naar voor. Verandering in de gezondheidsstatus 

van de bejaarde of de mantelzorger, een veranderde zorgbehoefte ten aanzien van de 

bejaarde, onvoldoende familiale en/of professionele ondersteuning, leiden tot een 

mogelijke opname. Familieleden voelen zich beter wanneer een derde de beslissing 

neemt. De meesten voelen zich gesteund door andere familieleden. De inspraak van de 
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bejaarde lijkt veelal beperkt. Niet alle ouderen worden opgenomen vanuit de 

thuissituatie. De meesten worden rechtstreeks na een ziekenhuisverblijf opgenomen in 

een verzorgingstehuis. Dit wordt door mantelzorgers als heel traumatisch ervaren, 

omdat zij hun familielid niet “nog één keer” naar huis kunnen laten gaan. De 

geïnterviewden ervaren een mix aan gevoelens en gedachten: schuldgevoel, 

hulpeloosheid, spijt, verdriet, opluchting, gebrek aan alternatieven, gevoel van falen, 

eenzaamheid, verlies.  

Pearson, Nay & Taylor (2004) rapporteerden de bevindingen van het eerste deel van een 

drie-fasen-studie over de subjectieve ervaring bij de beslissing om een ouder familielid 

op te nemen in een rusthuis. Aan de hand van een fenomenologische benadering worden 

uit achtenvijftig interviews positieve en negatieve ervaringen gehaald van familieleden 

die betrokken waren bij de beslissing tot opname van een oudere in een rusthuis. Eerst 

en vooral vertellen de familieleden over een reeks ervaringen en gevoelens, zoals het 

gevoel alleen te staan in de situatie, paniek, niet gehoord worden, falen, schuldgevoel, 

machteloosheid, etc. De resultaten worden ondergebracht onder vier noemers: 

ervaringen en gebeurtenissen voor de opname, moeilijkheden met betrekking tot het 

vinden van een geschikt rusthuis, de dag van de opname en de periode onmiddellijk na 

de opname. 

- Het eerste thema, de ervaringen en gebeurtenissen voor de opname, behandelt de 

gevoelens en gedachten van de familieleden bij de aanleiding van de beslissing. 

Vaak houdt deze aanleiding verband met een complexe geschiedenis van ziektes en 

ongevallen: een toename van de onmogelijkheid van de bejaarde om zelfstandig te 

leven, een toename van de onmogelijkheid om als familie zorg te dragen voor de 

oudere, de afwezigheid van ondersteuning van andere familieleden in de 

begeleiding.   

- ‘De moeilijkheden om een geschikt rusthuis te vinden’ hebben voornamelijk te 

maken met het tekort aan informatie, de tijdsspanne waarin de beslissing genomen 

moet worden en de gevoelens die de familieleden zelf ervaren. Tijdsdruk heeft 

soms tot gevolg dat familieleden een overhaaste beslissing nemen terwijl nog niet 

voldoende informatie vergaard is. Tevens bleek dat familieleden die negatieve 

gevoelens hadden bij de gedachte aan een opname, het ook veel moeilijker hadden 

om een rusthuis te vinden dat voldeed aan hun verwachtingen.  
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- De algemene gevoelens van de betrokkenen over de dag van de opname worden 

gekleurd door de eerste indruk van de nieuwe verblijfsplaats. Sommigen 

beschrijven het als een positieve ervaring, terwijl anderen het heel stressvol vinden.  

- De ervaringen en de gevoelens die vlak na de opname aanwezig zijn, verschillen 

soms van deze tijdens de opname. Op dat ogenblik worden de ervaringen en 

gevoelens gekleurd door de mate waarin de beslissing tot opname aanvaard is. Hoe 

hoger de aanvaardingsgraad, hoe meer een familielid zich kan verzoenen met het 

verblijf van de oudere in een rusthuis en hoe beter ze zich bijgevolg voelen over 

hun besluit tot opname. 

In een analoog onderzoek van Lundh, Sandberg & Nolan (2000) werd stilgestaan bij de 

ervaringen van de echtgeno(o)t(e) bij de opname van zijn/haar partner in een 

verzorgingstehuis te Zweden. Data werden verzameld door het voeren van semi-

gestructureerde interviews bij veertien echtgenoten (waarvan elf vrouwen en drie 

mannen). Vier “thema’s” werden afgeleid uit de data: het besluit nemen, de opname, 

zich aanpassen aan de nieuwe situatie en de her-oriëntatie. Bij elf van de veertien 

informanten blijkt dat de beslissing tot opname niet voortkwam vanuit een acute 

gezondheidscrisis, maar wel vanuit een groeiend besef van hun onbekwaamheid om de 

nodige zorg te kunnen bieden. Het nemen van de beslissing wordt vaak gestuurd door 

een expert en gaat gepaard met heel wat gevoelens. In veel gevallen ervaren de 

echtgenoten een gebrek aan aandacht voor de emotionele consequenties. Vaak wordt de 

beslissing vooraf ook niet met de oudere besproken, waardoor soms een gevoel van 

verraad ontstaat. De opname zelf wordt bijna altijd in negatieve termen beschreven. 

Eenmaal de beslissing genomen is, voelen familieleden zich in de steek gelaten. 

Professionals nemen vanaf dat ogenblik een minder belangrijke rol in en familieleden 

moeten zelf hun weg vinden, zowel praktisch als emotioneel.  

Verder toont dit onderzoek aan dat, in tegenstelling tot het eerder beschreven onderzoek 

van Ryan & Scullion (2000b), een rechtstreekse transfer van het ziekenhuis naar het 

verzorgingstehuis veel minder traumatisch is. Dit wordt verklaard door te stellen dat de 

eerste fase van de verwerking van de scheiding reeds plaatsvond tijdens de 

ziekenhuisopname.  

De periode die onmiddellijk volgt op de opname is voor de meeste informanten 

moeilijk. Ze willen enige betrokkenheid bij en invloed op de wijze waarop de zorg aan 
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hun familielid verleend wordt, maar ze hebben het gevoel dat de personeelsleden daar 

geen oor naar hebben. In diezelfde periode worden ambivalente gevoelens beschreven. 

Informanten trachten zich te heroriënteren en trachten een nieuw interactiepatroon op te 

bouwen met hun partner. Ze trachten hun nieuwe rol vorm te geven door enerzijds de 

zorg verder te zetten en anderzijds nieuwe sociale contacten in de samenleving uit te 

bouwen (hernieuwde vrijheid). De meesten vinden het belangrijk dicht bij hun partner 

aanwezig te zijn.  

Sulkava et al.(2002) onderzochten hoe mantelzorgers van dementerende patiënten het 

beëindigen van thuiszorg ervaren en hoe het hun leven verandert. Socio-demografische 

gegevens, gegevens met betrekking tot emotionele reacties en gegevens met betrekking 

tot levensverandering werden verkregen door middel van een telefonisch semi-

gestructureerd interview, gehouden bij vierenzestig mantelzorgers van dementerende 

patiënten. Dit onderzoek leert dat echtgenoten een hoger risico lopen op depressieve 

gevoelens, eenzaamheid en zorgen dan mantelzorgers die geen partner waren. 

Opluchting werd ook eerder in die laatste groep geconstateerd. Meer vrije tijd, een 

gevoel van vrijheid en opluchting zorgen ervoor dat drieënveertig deelnemers een 

positieve verandering ervoeren. Een negatieve verandering is voornamelijk te wijten aan 

eenzaamheid en verhoogde gezondheidsproblemen. Deze worden geassocieerd met 

partners.  

De ervaringen van achtenveertig personen die betrokken waren bij de opname van een 

dicht familielid in een verzorgingstehuis werden beschreven door Davies & Nolan 

(2004). De analyse van de semi-gestructureerde interviews leverde volgende resultaten 

op. Tijdens de transitie doorlopen de familieleden drie fasen: ‘er het beste van maken’, ‘ 

de stap zetten’, en ‘het beter maken’. De resultaten hebben betrekking op de tweede 

fase. De moeilijkheden die familieleden ervaren tijdens het nemen van de beslissing, 

eindigt niet wanneer een geschikt rusthuis gevonden is. Voor velen is een rusthuis een 

vreemde omgeving waar ze weinig ervaring in hebben. Het succes van het zetten van de 

stap naar het rusthuis is afhankelijk van vijf factoren. Naargelang de plaats die 

ingenomen wordt op het continuüm is de stap meer of minder positief. De vijf factoren 

zijn: 
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- (Tijds-)druk ervaren versus geen (tijds-)druk ervaren bij het nemen van de 

beslissing: de mate waarin er tijd is om te plannen, tijd is om de beslissing te 

nemen, tijd is om voor jezelf uit te maken wat er het beste zou gebeuren. 

- Goede samenwerking versus geen goede samenwerking: de mate waarin er 

onderlinge samenwerking is met en tussen zowel andere familieleden als 

professionals.  

- Voldoende goede ondersteuning krijgen versus geen ondersteuning krijgen: de mate 

waarin anderen zich bewust zijn van de gevolgen van de beslissing, de mate waarin 

ze bereid zijn te luisteren en de mate waarin ze er zijn voor u. 

- Het al dan niet in kennis gesteld worden: de mate waarin je beschikt over alle 

relevante informatie. 

- Het al dan niet hebben van controle: de mate waarin je zelf controle hebt. 

Het kunnen plannen verlaagt het gevoel onder druk te staan bij het nemen van een 

goede beslissing. Indien men de bewoner op regelmatige basis wil bezoeken, kan dit bij 

de familieleden voor tijdsdruk zorgen, aangezien dit een zorgvuldige planning vereist. 

Een goede samenwerking tussen de familieleden en het personeel kan de familieleden 

een beter gevoel geven over de zorg die verleend wordt aan de bewoner. Het betreft hier 

het bespreken van relevante informatie, het betrokken zijn in de verdere zorg en 

rolverduidelijking. Bij de opname arriveren de meeste familieleden samen – kort ervoor 

of kort erna – in het rusthuis waar de oudere opgenomen wordt. Begeleid worden naar 

de kamer, geïntroduceerd worden bij medebewoners, het gevoel krijgen welkom te zijn 

en het krijgen van een kop thee zijn belangrijk voor familieleden in de bevestiging dat 

ze de juiste keuze hebben gemaakt. Hoewel de transitie naar het rusthuis voor de meeste 

deelnemers een traumatische gebeurtenis is, gepaard gaande met gevoelens van schuld 

en verlies, biedt de steun van het personeel enige verlichting. Alle geïnterviewden geven 

aan dat de opname de (reeds voordien gewijzigde) relatie met de bewoner, verandert: 

rolomkering in de ouder-kindrelatie, meer of minder verantwoordelijkheid krijgen, etc. 

De sleutel naar een succesvolle transitie is de aanwezigheid van een 

vertrouwenspersoon, vaak een maatschappelijk assistent – soms een vriend, die steun 

biedt, luistert, advies verleent en comfort geeft. De afwezigheid van deze steun geeft de 

familieleden het gevoel alleen te staan in hun ervaring. Duidelijke informatie over de 

aard van de zorg die men kan verwachten en over de relaties die er met het personeel 
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van het verzorgingstehuis zijn, ontbreekt vaak. Dat geeft de familieleden het gevoel dat 

er “in het duister” gewerkt wordt. Het niet voldoen aan de verwachtingen en het niet 

weten wat verwacht kan worden, leidt tot ontgoocheling en mislukking. Tot slot wordt 

het succes bepaald door de mate van controle die men heeft over de keuze van een 

geschikt verzorgingstehuis en door de mogelijkheid daar permanent te kunnen 

verblijven.  

1.3.2. Conclusie 

Uit deze onderzoeken kunnen een aantal besluiten geformuleerd worden. 

Heel wat zorgprocessen bereiken een punt waarop de haalbaarheid, wenselijkheid en het 

al dan niet verantwoord zijn van de thuiszorg, in vraag gesteld wordt, en waarop een 

mogelijke opname in een rust- en verzorgingstehuis aan de orde komt. Vaak wordt het 

overwegen van de mogelijkheid tot opname uitgesteld tot het laatste moment, tot het 

echt niet anders kan. De overstap naar een residentiële zorginstelling kan makkelijker 

worden door het promoten en begrijpen van de opname als een fase in het normale 

zorgtraject. Een keuze maken in verband met een nieuwe woon- en leefomgeving vergt 

heel wat tijd en energie. 

Het transitieproces wordt beschreven als een traumatische, stressvolle ervaring. 

Wanneer uitputting en burn-out de kop op steken, hebben familieleden de grens bereikt 

om de zorg over te laten aan professionelen. Maar dit betekent niet dat de zorg voor de 

dementerende en de zorgen van de familie ophouden. Het is slechts het begin van een 

ander maar tevens stressvol zorgproces. 

Aanleidingen tot opname zijn heel uiteenlopend. De meeste geciteerde redenen voor een 

opname zijn: een gewijzigde conditie van de mantelzorger (mentaal / fysiek), een 

veranderde – slechtere – gezondheidstoestand van de oudere, de onmogelijkheid van de 

mantelzorger om de nodige specifieke zorg te bieden, conflicterende familienoden,  

onvoldoende familiale en professionele ondersteuning. 

Om crisisbeslissingen te voorkomen, is het belangrijk reeds op een moment dat een 

opname nog niet aan de orde is, te praten over en te zoeken naar een mogelijke nieuwe 

“thuis” voor de dementerende. Dit kan door de naam van de dementerende persoon al 

op een wachtlijst te plaatsen van een rusthuis dat gezamenlijk werd gekozen. Het is 
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echter opvallend dat dit zelden gebeurd is, wat verband houdt met de vaak acute reden 

(crisissituatie) tot opname. 

De beslissing tot opname wordt zelden alleen genomen. Meestal wordt ze voorafgegaan 

door een minimale discussie met andere familieleden. Maar ook professionelen hebben 

een niet onbelangrijk aandeel in de aanzet tot opname. Er is in dat geval sprake van een 

expertgedreven beslissing. Maar ondanks de professionele ondersteuning ervaren de 

familieleden een tekort aan informatie. Familieleden vinden het advies en de suggesties 

dat de hulpverleners bieden inadequaat en soms zelfs nadelig. Anderzijds verleent de 

professional legitimatie over de beslissing. De hulpverlener (arts, thuiszorg, 

maatschappelijk assistent, …) destigmatiseert de beslissing tot opname. Eenmaal de 

beslissing genomen is hebben familieleden het gevoel dat ze zowel praktisch als 

emotioneel voornamelijk op zichzelf zijn aangewezen.  

Een proces van dementie kan de naaste familie emotioneel heel diep raken. Het 

dementeren betekent voor de directe omgeving steeds een verliessituatie. Het is een 

aanhoudende opeenstapeling van verschillende soorten van verlies: verlies van het 

vertrouwde gedragspatroon van de dementerende, verlies van het vertrouwde 

rolpatroon, verlies van wederkerigheid, onderlinge steun, verstoring van het evenwicht 

binnen de familie, verlies van sociale contacten, verlies van een gezamenlijke 

thuissituatie bij de opname van de dementerende en uiteindelijk verlies van een persoon 

bij overlijden. De beslissing tot opname brengt dan ook ambivalente gevoelens met zich 

mee. Familieleden ervaren enerzijds het gevoel dat ze de dementerende persoon in de 

steek laten. Sommigen hebben angst om met de vinger gewezen te worden, voelen zich 

schuldig, een verrader, droevig, eenzaam, boos. Anderzijds is er ook enige vorm van 

opluchting. 

Wanneer uiteindelijk de beslissing genomen is, en een keuze gemaakt werd, zijn er een 

aantal factoren die bepalen of de transitie naar de residentiële zorginstelling als positief 

kan ervaren worden en als succesvol kan beschouwd worden. 
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1.4. Het verblijf: ervaringen en tevredenheid 

1.4.1. Bevindingen uit eerdere onderzoeken 

Ritchie & Ledésert (1992) peilden naar de gevoelens van 257 Franse volwassen 

mantelzorgers, één jaar na de toelating tot opname van de oudere in een rusthuis. In het 

artikel komen vooral de “ongelukkige gevoelens” van de betrokken familieleden naar 

voor. Deze kunnen te wijten zijn aan volgende factoren: het uitgesloten worden van de 

zorgverlenende rol, het feit dat er een financiële last bijkomt, het feit dat eventuele 

bestaande problemen met familieleden blijven bestaan na opname en het feit dat er 

vluchtige contacten met de personeelsleden van het rusthuis zijn. Tevens zijn de 

gevoelens afhankelijk van de graad van dementie, de aan- of afwezigheid van 

geassocieerde ziektebeelden, en de verblijfsduur van de bewoner.  

Achtentwintig procent van de respondenten woonden voor de opname samen. In 

zevenenzestig procent van de cases ging een crisis vooraf aan de opname. In het 

merendeel van de cases werden medische of sociale verklaringen gegeven en was men 

zich niet bewust van mogelijke andere alternatieven. Uit de bevindingen bleek dat er 

een hoge tevredenheid was met betrekking tot de medische zorg, maar dat een groot 

deel van de respondenten specifieke moeilijkheden rapporteerden. De belangrijkste 

probleemgebieden, gerelateerd met het al dan niet tevreden zijn, waren: het voorzien 

van activiteiten, de interactie met het personeel en het psychisch comfort. Ongeveer een 

derde van de steekproef rapporteerde symptomen van een depressie. Er zijn vijf 

belangrijke domeinen met betrekking tot de determinanten die de aanwezigheid van 

stress kunnen verklaren: de tevredenheid met de zorg, de psychische belasting, de 

impact op de fysieke en mentale status, de impact op het familiaal en sociaal netwerk en 

de financiële last. Er werd echter geen verband gevonden tussen de scores op de 

subjectieve stressschaal en de depressieve symptomatologie, gemeten aan de hand van 

de Schwab’s scale.  

Een significant verschil werd gevonden tussen familieleden die voor de opname 

samenleefden met de oudere en familieleden die dit niet deden. De eerste groep 

rapporteerde een hogere mate van stress. Tevens is er een verschil merkbaar tussen 
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partners en kinderen. Partners zouden, naast het ervaren van meer stress, ook in hogere 

mate het verlangen uitdrukken om in de dagelijkse zorg te mogen blijven deelnemen.  

Keefe & Fancey (2000) analyseerden 214 interviews van familieleden. De studie werd 

uitgevoerd in Canada. De analyse moest bijdragen tot een beter begrip van de 

verantwoordelijkheden die familieleden dragen in het leven van de oudere. Het concept 

“verantwoordelijkheid” verwijst naar de idee dat personen een plichtsgevoel tegenover 

de oudere ervaren en dat die verantwoordelijkheid op verschillende manieren tot uiting 

komt. Volgende onderzoeksvragen kwamen aan bod: 

• Welke invloed heeft de transitie naar een rusthuis op de uitvoering van 

zorgactiviteiten door de familieleden? 

• Wat begrijpen familieleden onder hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de 

rusthuisbewoner? 

• Ervaren familieleden een verandering in hun verantwoordelijkheid? Zo ja, welke 

factoren dragen daartoe bij?  

De meeste familieleden in deze studie waren voor de beslissing al matig tot hoog 

betrokken bij het zorgproces en bleven daarom ook sterk betrokken na de opname. De 

mate van betrokkenheid na de transitie was geassocieerd met de mate van betrokkenheid 

vóór de opname. Eén derde van de familieleden voelde zich vaak tot altijd betrokken bij 

beslissingen die genomen werden aangaande de zorg van de bewoner. Dertig procent 

voelde zich zelden betrokken, en nog eens vijfendertig procent voelde zich nooit 

betrokken. Een mogelijke verklaring werd gevonden in de mate van betrokkenheid voor 

de opname. Indien de familieleden heel nauw betrokken waren bij het zorgproces voor 

de opname dan waren ze heel vertrouwd met dagelijkse beslissingen die genomen 

moesten worden. Na de transitie naar een rusthuis beschouwden deze familieleden de 

betrokkenheid, in verhouding tot voor de opname, als heel minimaal. Familieleden die 

voor de opname weinig tot niet betrokken waren in het zorgproces, zullen na opname 

elke vorm van gezamenlijke en verantwoordelijke besluitvorming als heel betrokken 

ervaren.  

Met betrekking tot de tweede onderzoeksvraag werd het concept ‘verantwoordelijkheid’ 

opgesplitst in enerzijds indirecte verantwoordelijkheden en anderzijds directe 

verantwoordelijkheden. De indirecte verantwoordelijkheden houden in dat familieleden 

erover waken of bepaalde activiteiten weldegelijk uitgevoerd worden. Vier 
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componenten van indirecte verantwoordelijkheid worden afgeleid uit de antwoorden. 

Ten eerste worden familieleden gezien als de “advocaat”, of de “stem” van de bewoner. 

Ten tweede beschouwen ze zichzelf als een controlepersoon die het overzicht bewaart 

over de acties die ondernomen worden. Ten derde zijn familieleden beschikbaar indien 

nodig, ze zijn de oproepbare persoon. De laatste component van de indirecte 

verantwoordelijkheden betreft de relatie tussen familieleden en het personeel. De 

familieleden vinden het hun verantwoordelijkheid om relaties op te bouwen en te 

onderhouden met personeelsleden en om de personeelsleden te ondersteunen in het 

zorgproces.  

De directe verantwoordelijkheden zijn de activiteiten die de familieleden zelf uitvoeren 

voor de bewoner. Familieleden ervaren het als hun verantwoordelijkheid om emotionele 

en psychische ondersteuning te bieden en om persoonlijk comfort te voorzien. Dit houdt 

in: bezoekjes brengen, instaan voor het welzijn van de bewoner en ervoor zorgen dat ze 

gelukkig zijn en alle nodige comfort hebben (het voorzien van algemene bijstand, 

helpen bij financiële zaken, de was en de boodschappen doen). Terwijl uit de analyse 

blijkt dat vele familieleden dit doen terwijl ze op bezoek komen, is het even belangrijk 

te noteren dat familieleden het als hun verantwoordelijkheid beschouwen om deze 

activiteiten uit te voeren. Familieleden verwijzen ook naar de belangrijke rol die zij 

spelen in het bewaren van de band met de buitenwereld ten aanzien van hun 

dementerende oudere. In slechts enkele cases bleek na analyse dat ze geen enkele 

verantwoordelijkheid ten aanzien van de bewoner ervaren. Uit de analyse van de cases 

bleek dat bij een kleine minderheid geen onderscheid gemaakt kan worden tussen deze 

indirecte en directe verantwoordelijkheden. Tevens bleek dat de indirecte 

verantwoordelijkheden meer aangegeven worden. 

Ten slotte werden de resultaten voor de derde onderzoeksvraag weergegeven. 

Drieënvijftig procent van de deelnemende familieleden gaven aan dat hun 

verantwoordelijkheid niet veranderd is. Bij de familieleden die een verhoging van de 

verantwoordelijkheden rapporteerden, betrof het voornamelijk de directe 

verantwoordelijkheden die toenamen. De gepercipieerde verandering met betrekking tot 

de verantwoordelijkheid hangt nauw samen met andere factoren, zoals de gezondheid 

van de bewoner, de financiële status, een overlijden in de familie, … . Andere 

familieleden ervoeren dat hun verantwoordelijkheden afnamen ten gevolge van de 
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mentale verwardheid van de bewoner. Familieleden stelden dat ze minder vaak op 

bezoek kwamen aangezien de bewoner het niet meer weet of hen niet meer herkent, 

hoewel dit evenwel niet opgaat voor alle cases. In de meeste cases leidde een 

vermindering van de mentale status tot een daling in de directe verantwoordelijkheden. 

Het bleek echter ook dat de vermindering van de mentale status van de bewoner kan 

leiden tot een toename van de indirecte verantwoordelijkheid van het familielid.  

De gezondheidstoestand van de bewoner bepaalt in grote mate wat de familieleden doen 

tijdens een bezoek en welke verantwoordelijkheden zij ervaren. Er werd eveneens op 

gewezen dat veranderingen in de onderlinge relatie een invloed kunnen hebben in de 

verantwoordelijkheden die familieleden dragen.  

De opname in een residentiële instelling wordt in het algemeen in de samenleving 

beschouwd als het einde van de zorg door de familieleden. Onderzoek suggereert echter 

dat dit zelden zo gesteld kan worden. Een van de doelen van het onderzoek, uitgevoerd 

door Ryan & Scullion (2000a), was na te gaan op welke wijze zowel familieleden als 

personeel de rol die familieleden binnen een rusthuis kunnen vervullen, percipiëren. 

Daarnaast wilden ze de factoren identificeren die de familiale betrokkenheid in een 

rusthuis beïnvloeden en tot slot peilden ze naar de opinies van zowel familieleden als 

personeel over veranderingen die ze willen zien met betrekking tot de rolinvulling van 

familieleden. 122 vragenlijsten werden afgenomen bij familie- en personeelsleden van 

vijftien deelnemende rusthuizen in Noord-Ierland. Daarenboven werden nog eens tien 

familieleden en tien personeelsleden geïnterviewd. De resultaten geven aan dat 

familieleden zichzelf een grotere rol toeschrijven dan de personeelsleden doen. De 

auteurs concluderen dat de familieleden hun rol overschatten en dat personeelsleden de 

familiale betrokkenheid onderschatten. 

Uit het onderzoek blijkt dat ook de opinies over mogelijke veranderingen verschillen 

opleveren tussen beide groepen. Geen enkel familielid wil meer betrokken worden, 

terwijl verschillende personeelsleden aangeven dat ze het beter zouden vinden, mocht 

de familie meer op bezoek komen en de bewoner eens zou meenemen naar huis. De 

meeste familieleden vinden dat ze zelf niet méér kunnen doen dan datgene wat ze reeds 

doen. Anderen geven aan dat ze wel meer willen doen, maar dat het niet in hun 

mogelijkheden ligt. Sommige familieleden willen graag meer geïndividualiseerde zorg 

en stimulatie voor de bewoners. Personeelsleden vinden dat de familieleden vaak 
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onmogelijke verwachtingen hebben en dat wijten ze aan een gebrek aan kennis van de 

mogelijkheden en condities waarover de bewoner beschikt. Eén familielid geeft aan dat 

de werklast en een gebrek aan tijd dé reden zijn waarom het personeel niet aan hun 

verwachtingen kan voldoen. 

De reacties en interacties tussen de familieleden en het personeel blijken een belangrijke 

rol te spelen in de beleving van de opname. De betrokkenheid van familieleden in het 

rusthuis maakt het mogelijk om geïndividualiseerde zorg te bieden en om een band met 

de persoonlijke voorgeschiedenis en wensen van de bewoner te behouden. De 

betrokkenheid kan zodoende de levenskwaliteit van de bewoner verhogen. De promotie 

van een goed functionerende relatie tussen de familieleden en het personeel stond heel 

lang op de agenda van twee organisaties in Zweden. Van daaruit ontstond het “We, not 

them and us” – project. Hierbij was het de bedoeling om de verschillende factoren te 

ontdekken die de relatie en het begrip tussen de verpleegkundigen en de familieleden 

van personen met dementie verblijvend in een rusthuis, verhogen. Hertzberg & Ekman 

(2000) gaven een beschrijving van de resultaten die gebaseerd zijn op wat de 

deelnemers vertelden over hun ervaringen. De familieleden bleken hierbij opener te zijn 

ten opzichte van het deelnemend personeel. Drie categorieën komen naar voor.  

1. Invloed en participatie 

Deze categorie wordt afgeleid uit de beschrijvingen door de deelnemers van de 

psychosociale zorg en activiteiten die worden uitgevoerd. Wanneer gevraagd wordt 

naar de opinie van de familieleden en hun deelname aan kleine zorgtaken, krijgen 

ze het gevoel erkend, welkom en geapprecieerd te worden. Wanneer geen rekening 

met hen wordt gehouden, voelen ze zich verwaarloosd. De reden waarom het 

personeel hen niet altijd vraagt om deel te nemen heeft te maken met het feit dat ze 

de familieleden het label ‘uitgeput en onbekwaam’ opkleven. Uit het onderzoek 

blijkt dat familieleden wel de wens hadden om een invloed te hebben op de wijze 

waarop zorg gedragen wordt voor de bewoner, maar dat zij niet in de mogelijkheid 

waren deze wens uit te drukken. Eveneens blijkt dat er tussen beide groepen andere 

verwachtingen leven betreffende de deelname aan activiteiten. Wanneer er iets 

minder activiteiten georganiseerd worden, hebben familieleden het gevoel dat de 

bewoners aan hun lot worden overgelaten en hebben de personeelsleden het gevoel 

dat de familieleden vaak onrealistische wensen hebben met betrekking tot 
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activiteiten. Personeelsleden vinden het vaak problematisch wanneer familieleden 

de verantwoordelijkheid voor de zorg niet aan hen kunnen overlaten. Het geeft de 

familieleden het gevoel dat iets van hen wordt afgenomen en dat hen geweigerd 

wordt om tussen te komen. Meerdere familieleden kregen het gevoel dat ze 

onvoldoende informatie hadden ontvangen en dat ze misleid waren in de keuze van 

een nieuw verblijf.  

2. Onzekerheid en wantrouwen 

De uitdrukkingen over de zorgaspecten en over de interactie tussen personeelsleden 

en familieleden worden ondergebracht in deze categorie. Vele voorbeelden duiden 

op de aanwezigheid van gevoelens van onzekerheid en wantrouwen tussen de 

familieleden en de personeelsleden. Dit wordt voornamelijk weergegeven vanuit 

het standpunt van de familieleden. In het algemeen beschrijven ze het personeel als 

vriendelijk en bewonderenswaardig voor hun geduld en doorzettingsvermogen in 

hun job.  Deze positieve kenmerken slaan op de algemene kenmerken van het 

personeel. Wanneer ze de confrontatie aangaan met een individu, dan beschrijven 

familieleden vaker situaties die ze problematisch vinden. Wanneer familieleden 

negatieve voorbeelden geven dan trachten ze daarvoor verklaringen te vinden. Vaak 

voorkomende verklaringen zijn: personeelstekort, onbekwaamheid, tijdsgebrek, … .  

Familieleden willen graag geïnformeerd worden over de zorg die de bewoner krijgt, 

over de toestand van de bewoner en de behandelingen. Ze vinden het moeilijk om 

deze informatie te verkrijgen en dat leidt tot gevoelens van onzekerheid. Sommige 

familieleden geven aan dat ze soms op onverwachte tijdstippen op bezoek gaan om 

dan te kunnen verifiëren of het personeel op dezelfde wijze handelt. Anderen 

zeggen dat ze juist nooit op bezoek durven komen zonder op voorhand een seintje 

te geven, zodat ze nooit voor onverwachte feiten komen te staan en zodat ze de 

normale werking niet kunnen verstoren.  

Een andere frustratie die door de familieleden aangegeven wordt, is de slechte 

interactie met het personeel. Familieleden wensen dat het personeel meer follow-up 

informatie en advies geeft en dat ze vaker spontaan geïnformeerd worden over hoe 

de dingen verlopen. Het personeel worstelt met de vraag welke informatie ze 

precies moeten geven. Moeten ze ook informatie meedelen die shockerend kan zijn 
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voor de familieleden? Het personeel heeft de indruk dat heel wat familieleden reeds 

met een schuldgevoel leven en dit gevoel wil het personeel daardoor onderdrukken.   

3. Moeilijkheden met betrekking tot de communicatie 

Vermeldingen in verband met informatie, conversatie, opinies over documenten en 

voorstellen en vragen worden onder deze categorie opgenomen. Beide groepen 

zeggen dat de gegeven informatie vaak niet wordt ontvangen zoals bedoeld. 

Personeelsleden hebben vaak het gevoel dat steeds dezelfde vragen worden gesteld 

waarop ze reeds een antwoord gaven. Ze maken zich zorgen over de moeilijkheden 

die bestaan rond het effectief geven van informatie opdat familieleden tevreden zijn 

met de inhoud van het antwoord. Alle deelnemers zijn ervan overtuigd dat het 

belangrijk is achtergrondinformatie te bezitten over de bewoner. Familieleden 

vinden dat er weinig rekening gehouden wordt met informatie die naar hun 

aanvoelen belangrijk is. Sommige personeelsleden tonen voor die informatie 

interesse of nemen zelf initiatief om deze achtergrondinformatie te krijgen. Ze 

vormen echter een heel kleine minderheid. 

Indirecte communicatie leidt tot onzekerheid tussen het personeel en de familie. 

Familieleden zijn bang dat kritiek geven geen enkel effect zal hebben, of dat in het 

slechtste geval kritiek geven, zal leiden tot minder aandacht van het personeel ten 

aanzien van de bewoner en de familie. Familieleden zijn gevoelig aan en angstig 

voor de wijze waarop het personeel hen waarneemt. Personeelsleden geven aan dat 

familieleden soms inadequate vragen stellen en voorstellen doen. Beide groepen 

zijn wel van mening dat essentiële informatie, zoals grote veranderingen die 

toestemming vereisen, spontaan wordt gegeven. Ze geven ook aan dat irritatie in 

hun relatie vermeden kan worden door op voorhand duidelijk te verklaren wat er zal 

gebeuren.  

Informele en spontane contacten zijn mogelijk, maar weinig frequent. 

Personeelsleden verklaren dat dit te wijten is aan het feit dat de familie bang is hen 

te storen. De familieleden bevestigen dit en zeggen dat ze het zouden appreciëren 

indien er een bepaald moment gecreëerd zou worden waarop ze samen kunnen 

zitten, praten en luisteren. Dit is een verzoek dat vaak genegeerd wordt omwille van 

tijdsgebrek en de niet geschikte omgeving.  
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De familieleden geven aan dat ze de beste contacten hebben met de verzorgenden, 

maar dat de contacten met andere personeelsleden heel gering zijn. Het zou 

geapprecieerd worden mochten ook deze personeelsleden af en toe een praatje 

slaan. Ze willen niet alleen begroet worden, maar ook erkend en gezien worden. De 

verklaring van deze andere personeelsleden luidt: “We willen de bezoekers en het 

bezoek niet storen”.  

Sommige familieleden hebben enkel de negatieve ervaring dat ze telefonisch 

gecontacteerd worden, anderen hebben de ervaring nooit gecontacteerd te worden.  

Heel wat onderzoeken focussen zich op de tevredenheid. Een aantal ervan worden hier 

beschreven.  

Ejaz et al. (2002) gingen na hoe de perceptie van familieleden met betrekking tot de 

kwaliteit van de zorg ten aanzien van de bewoner beïnvloed wordt door een aantal 

factoren, zoals de stress die het familielid ervaart tijdens de opname, de mate van 

betrokkenheid in de zorg voor de bewoner, bij activiteiten en bij diensten van het 

rusthuis en tot slot het type van zorg en de interacties tussen familie en personeel. De 

studie werd uitgevoerd aan de hand van een cross-sectioneel onderzoeksdesign waarbij 

gestructureerde interviews afgenomen werden bij familieleden van dementerende 

rusthuisbewoners. De uiteindelijke steekproef betrof 133 familieleden. De afhankelijke 

variabele is de perceptie van de kwaliteit van de zorg, die gemeten werd aan de hand 

van een multi-dimensioneel construct bestaande uit dertien diensten- of zorggebieden en 

twee personeelsgebieden. Deze werden gescoord door middel van een Lickert type 

schaal. Er werden vier onafhankelijke variabelen opgenomen in het onderzoek. De 

eerste betrof de aanpassing van de familieleden na opname in een rusthuis. Dit werd 

gemeten aan de hand van de zorg gerelateerde spanning (stress en burden) die 

familieleden ervaren, de verblijfsduur in het rusthuis en het type kamer van de bewoner. 

De tweede onafhankelijke variabele was de mate van betrokkenheid in de zorg, 

enerzijds gemeten aan de hand van de mate waarin familieleden hielpen bij dagelijkse 

activiteiten (ADL), anderzijds aan de hand van de mate waarin familieleden gebruik 

maakten van diensten. De derde variabele was het type zorg (bvb. warm, intensief, 

vertrouwelijke, enz.) die door de verpleegkundige geboden werd. De laatste 

onafhankelijke variabele duidde op de interactie tussen het personeel en de familieleden.   
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Ejaz et al. (2002) kwamen na de analyse tot de volgende bevindingen. De deelnemende 

familieleden zijn hoofdzakelijk volwassen kinderen van het vrouwelijke geslacht en met 

een gemiddelde leeftijd van eenenzestig jaar. De bewoners zijn voornamelijk mannen 

met een gemiddelde leeftijd van vierentachtig jaar. Familieleden vinden in het algemeen 

dat binnen het rusthuis goed zorg gedragen wordt voor de bewoner. Ze zijn wel van 

mening dat op sommige deelgebieden van de zorg verbetering noodzakelijk is. Dit is 

bijvoorbeeld het geval met betrekking tot de voeding, de was, de activiteiten, etc. Een 

aantal variabelen zijn geassocieerd met de opvatting dat de kwaliteit van de zorg 

verbetering behoeft. Familieleden ervaren de nood aan verbetering van de kwaliteit 

wanneer er negatieve interacties zijn met personeelsleden; wanneer de zorg die verleend 

wordt niet voldoende sensitief is en wanneer de familieleden meer hulp bieden met 

betrekking tot de alledaagse zorg (ADL). Omdat het om een cross-sectioneel design 

gaat, is de richting van de selectie niet empirisch vast te stellen. 

Ook Tornatore & Grant (2004) voerden een tevredenheidsonderzoek uit. In hun studie 

onderzochten ze de tevredenheid van familieleden na de opname van een oudere met 

Alzheimer of een andere vorm van dementie in een rusthuis. Het vaststellen van de 

factoren die de tevredenheid bepalen, vormt een cruciale stap voor het implementeren 

van effectieve, kwaliteitsverbeterende strategieën. Een stress-procesmodel werd 

gebruikt om de tevredenheid van 285 familieleden te bestuderen. De tevredenheid werd 

bekeken in relatie tot zes primaire objectieve factoren, subjectieve stressoren, 

persoonlijke eigenschappen of achtergrondkenmerken van het familielid en 

organisatorische kenmerken en middelen. De gegevens werden verkregen door middel 

van een telefonisch interview bij 429 familieleden gerekruteerd uit honderd 

verpleegeenheden en achtendertig rusthuizen. Vervolgens werd een multi-level analyse 

uitgevoerd. Volgende bevindingen kwamen naar voor uit de analyse. Geen enkel 

kenmerk van de familieleden was significant gecorreleerd met de tevredenheid. Een 

gevorderd stadium van dementie werd geassocieerd met een lagere tevredenheid, 

waarschijnlijk omdat weinig voorzieningen daarvoor gespecialiseerde activiteiten en 

programma’s bieden. Familieleden die voor de opname meer tijd besteedden in het 

zorgproces zijn meer tevreden na de opname. Dit zou verklaard kunnen worden door het 

feit dat deze familieleden vanuit eigen ervaringen weten wat het betekent zorg te dragen 

voor een dementerende persoon. Vandaar uit zouden zij meer realistische 
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verwachtingen hebben. Vroeger uitgevoerde studies spreken dit tegen en verwijzen naar 

het feit dat de zorg niet ophoudt en stress blijft geven. Familieleden die meer betrokken 

zijn bij de dagelijkse zorgen (ADL) zijn minder tevreden. De landelijke ligging van de 

instelling zorgde voor een hogere satisfactie. Uit de multi-level analyse bleek dat de 

primaire stressoren de sterkste voorspellers zijn met betrekking tot de mate van 

tevredenheid. Enkel één achtergrondkenmerk van het familielid (de werkbelasting) en 

één kenmerk van de instelling (de ligging), waren voorspellers van de satisfactie. 

In het onderzoek van Hertzberg, Ekman & Axelsson (2001) werd de familie-

personeelsrelatie toegelicht. De onderzoekspopulatie bestaat uit de familieleden van 

oudere personen die verblijven in een rusthuis te Stockholm. De uiteindelijke 

steekproefpopulatie waarbij een interview wordt afgenomen, bestaat uit vijftien 

vrouwen en dertien mannen. De data analyse leverde na codering van de interviews, 

drie globale “categorieën” op: 

• “Het hangt van mij af” (‘It depends on me’) met als subcategorieën: 

communicatie en relatie en inspanningen tot verbetering. 

• “Onzekerheid” (‘You cannot be sure”). 

• “Je kan niet meer van hen verwachten” (‘You cannot expect more from them’) 

met als subcategorieën: verwijzingen naar de ervaringen van de familieleden, 

verklaringen en begrip voor de tekortkomingen van het personeel. 

Volgende bevindingen worden per categorie opgetekend.  

- Uit de verhalen van de familieleden wordt duidelijk dat het van de familieleden zelf 

afhangt welke soort communicatie plaatsvindt met het personeel. De relatie is in het 

begin vaak oppervlakkig, maar familieleden vinden dit niet erg zolang de zorgtaken 

goed worden uitgevoerd. Wanneer familieleden informatie en contact zoeken, 

ontstaat een betere relatie met het personeel. Familieleden zijn er zich van bewust 

dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen om een goede relatie op te bouwen en in 

stand te houden. Ze hebben het gevoel dat hun betrokkenheid op deze wijze ook 

bijdraagt tot het verwerven van betere informatie. Familieleden ervaren wel dat het 

personeel te weinig tijd en ruimte heeft om een goede relatie uit te bouwen. Dit 

beschouwen ze als een obstakel of als een belemmering wanneer ze zelf een poging 

ondernemen. De belangrijkste reden waarom familieleden betrokken willen worden 

is dat zij als spreekbuis voor de bewoner willen optreden. Zij willen de wensen van 
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de bewoner overbrengen en een oogje in het zeil houden zodat deze verwachtingen 

worden ingelost. Dit doen ze vanuit de bezorgdheid voor het psychosociale welzijn 

van de bewoner. 

- Familieleden voelen zich vaak onzeker over de zorg en activiteiten die plaatsvinden 

wanneer zij er niet zijn. Ze gaan uit van de veronderstelling dat op elk ogenblik de 

nodige en volledige zorg geboden wordt. Tijdens een onaangekondigd bezoek 

stellen ze vast dat dit niet steeds het geval is. Ze stellen dat dit misschien enkel 

sporadisch gebeurt en geen deel uitmaakt van de dagdagelijkse praktijk. Ze vragen 

zich af of het er ook zo aan toe gaat wanneer ze er niet zijn en willen daarom meer 

spontane informatie van het personeel over wat er gebeurt tijdens hun afwezigheid. 

Familieleden hebben het gevoel dat er iemand echt naar de bewoner omkijkt en er 

werkelijk voor gezorgd wordt wanneer ze specifieke informatie krijgen over de 

bewoner. Een vaak weerkerende nood die uitgesproken wordt door de familieleden 

is de nood aan mogelijkheden om gesprekken te voeren met het personeel onder 

minder stressvolle omstandigheden.  

- Familieleden geven zelf verklaringen waarom ze niet méér kunnen verwachten van 

het personeel. De meest voorkomende verklaringen zijn het gebrek aan tijd en het 

gebrek aan mankracht. Andere verklaringen zijn: gebrek aan motivatie, gebrek aan 

bekwaamheid, gebrek aan leiderschap, gebrek aan teamwork, en het gevoel dat ze 

zelf de zorg niet kunnen geven. De laatste verklaring maakt dat familieleden zich 

minder kritisch opstellen ten aanzien van het personeel. Wetende dat ze als familie 

zelf niet in staat zijn de nodige zorg te geven, zijn ze tevreden over het feit dat er 

anderen zijn die dit wel kunnen. 

Nadien worden de bevindingen uit de categorieën opnieuw geanalyseerd en herwerkt 

om bijhorende gevoelens weer te geven. Zo komen de onderzoekers tot vier 

subcategorieën met betrekking tot de gevoelens: goedkeuring, onzekerheid, 

ontgoocheling en frustratie. ‘Goedkeuring’ houdt in dat familieleden tevreden zijn en 

akkoord gaan met de zorg die wordt gegeven. Ze zijn opgelucht dat de bewoner in 

goede handen is en dat ze daardoor terug meer tijd voor zichzelf hebben. Dit hebben de 

onderzoekers afgeleid uit de bevindingen die weergegeven worden onder de reeds 

eerder besproken categorie ‘relatie en communicatie tussen het familielid en het 

personeel’. Het ‘onzekerheidsgevoel’ komt vooral tot uiting in het feit dat familieleden 
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niet zeker zijn over wat er gebeurt tijdens hun afwezigheid. Deze bron van onzekerheid 

uit zich in de ontevredenheid over de hoeveelheid (spontane) specifieke informatie die 

ze krijgen over de bewoner. Familieleden rapporteren eveneens dat ze zich onzeker 

voelen over wat het personeel aanvangt met de voorgeschiedenis van de bewoner. 

‘Ontgoocheling’ is het meest frequent voorkomende gevoel: het komt voort uit het 

gevoel dat het personeel onbekwaam is, te weinig kennis heeft over specifieke 

domeinen (o.a. dementie) en dat ze te weinig betrokken zijn bij hun job.  Sommige 

familieleden drukken een grote mate van ‘frustratie’ uit omdat ze het gevoel hebben dat 

het personeel een te grote afstand bewaart en onvriendelijk is. Frustraties kunnen ook 

een gevolg zijn van het feit dat ze het gevoel hebben dat ze weinig kunnen bijdragen aan 

verbeteringen voor de bewoners, ondanks hun betrokkenheid.  

De belangrijkste bevindingen van de familieleden hebben te maken met de 

communicatiemoeilijkheden, de bezorgdheid voor de zorg bij hun afwezigheid, en de 

mate waartoe ze zelf verantwoordelijk zijn om een goede relatie met het personeel tot 

stand te brengen. Tevens werden een aantal gevoelens omschreven die uit de interactie 

voortvloeien. 

De betrokkenheid van familieleden tijdens een rusthuisverblijf vanuit het standpunt van 

een gediplomeerde verpleegkundige werd door Hertzberg, Ekman & Axelsson (2003) 

bestudeerd. De betrokkenheid en de tevredenheid van familieleden met betrekking tot 

de zorg hangt nauw samen met de contacten en communicatie die ze hebben met het 

personeel. Negentien gediplomeerde verpleegkundigen verspreid over drie rusthuizen 

namen deel aan een open interview. Familieleden worden als een bron gezien maar 

tegelijk ook als een belemmering met betrekking tot de zorgverlening. Door regelmatig 

een bezoek te brengen aan de bewoner, worden ze beschouwd als een bron voor het 

welzijn van de bewoner. Tevens vormen ze ook een bron van informatie waaruit 

verpleegkundigen kennis kunnen halen voor verdere interacties. Daarom worden ze ook 

als een steunende bron ten aanzien van de verpleegkundigen beschouwd. Er is echter 

een keerzijde: het verpleegkundig personeel vindt dat ze meer werk hebben door 

rekening te moeten houden met familieleden. Ze ervaren dit werk als gecompliceerd, 

tijdsrovend en weinig aansluitend bij de dagdagelijkse praktijk en de organisatie. Ze 

erkennen dat het belangrijk is dat familieleden voelen dat ze een rol van betekenis heeft, 

dat er vertrouwen is en dat er rekening met hen gehouden wordt. In hun werking blijven 
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de bewoners echter prioritair en verminderen familieleden de tijd die beschikbaar is 

voor de zorg van de bewoners. De interactie met de familieleden verloopt, naar 

aanvoelen van de verpleegkundigen, niet gemakkelijk omwille van de onregelmatige 

werkuren die zij hebben. Familieleden komen vaak wanneer zij er niet meer zijn, zeker 

wanneer het jonge, werkende familieleden betreft.  

Verpleegkundigen vinden familieleden enerzijds vriendelijk en anderzijds veeleisend. 

Ze trachten het gedrag van familieleden te verklaren aan de hand van hun problemen, 

zoals angst voor het welzijn van de bewoner, schuldgevoelens, zorgen, etc. en ze 

trachten voor deze verklaringen begrip te hebben. Verpleegkundigen ervaren de vragen 

van familieleden als vaag en onduidelijk. Ze hebben tevens het gevoel dat slechte 

relaties moeilijk te herstellen zijn. Tot slot zien verpleegkundigen verschillen naar 

gelang van de leeftijd en het geslacht van familieleden. Oudere familieleden zijn 

makkelijker dan jongere omdat oudere personen vaak hun dankbaarheid uiten ten 

aanzien van de personeelsleden voor de zorg die zij geven. Anderzijds ervaren ze dat 

het makkelijker is om te communiceren met jongere familieleden omdat ze vaak beter 

geïnformeerd zijn en minder emotioneel zijn. Volwassen kinderen zijn volgens 

verpleegkundigen minder betrokken bij de persoonlijke hygiëne van hun ouder omdat 

deze zorgen de ouder - kind relatie omdraaien. Ook geslacht speelt een rol in de 

perceptie en beleving van familieleden door de verpleegkundigen. Mannen zijn 

makkelijker omdat ze zich niet druk maken over de wijze waarop de zorg gegeven 

wordt. Ze staan meer open voor een babbel over koetjes en kalfjes in tegenstelling tot 

vrouwen. Vrouwen begrijpen het zorgproces beter en vragen meer naar details. Ze zijn 

vaker vermoeid en komen regelmatiger en frequenter op bezoek. Sommige 

verpleegkundigen stellen dat deze geslachtsverschillen minder sterk aanwezig zijn 

tussen jongere familieleden. 

Veel beperkingen kunnen herleid worden tot aspecten van communicatie en 

interpersoonlijke relaties met familieleden. Een vertrouwensvolle relatie opbouwen met 

familieleden kan inhouden dat familieleden meer betrokken worden in de zorg van de 

bewoner om de verpleegkundigen op deze wijze meer tijd te geven. 
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1.4.2. Conclusie 

Familieleden ervaren niet alleen de nood om betrokken te worden in en bij het 

zorgproces, tevens is er de vraag naar wederzijdse communicatie, voldoende en goede 

informatie en ondersteuning.  

Betrokkenheid 

Ondanks de transfer van thuis naar een instelling houden de zorgen om de 

dementerende niet op. Ook de stress die gepaard gaat met het zorgen verdwijnt niet. Het 

zorgen gaat verder. Participatie in kleine taken geeft de familieleden een gevoel van 

erkenning en appreciatie. Wanneer geen rekening gehouden wordt met de familieleden, 

voelen zij zich genegeerd en waardeloos. De taken die de familieleden op zich kunnen 

nemen, beslaan een breed spectrum. Tijdens een bezoek kunnen zowel specifieke als 

aspecifieke zorgende taken volbracht worden. Daar waar verpleegkundigen 

verantwoordelijk zijn voor de dagdagelijkse zorg, voelen familieleden zich 

verantwoordelijk om te controleren, een overzicht te verwerven en te evalueren. 

Betrokkenheid van familieleden biedt de verzorgers informatie en kennis over de oudere 

zijn of haar persoonlijke voorkeuren en geschiedenis. De betrokkenheid leidt in dit 

opzicht niet enkel tot een verhoging van de kwaliteit van de bezoeken voor de familie 

maar ook tot een verhoogde kwaliteit van geïndividualiseerde zorg ten aanzien van de 

bewoner. De participatie van de informele zorgverleners is van wezenlijk belang voor 

het leveren van kwaliteitszorg. Participatie realiseren blijkt echter niet zo 

vanzelfsprekend.  

Nood aan wederzijdse communicatie en informatie 

Voor veel mantelzorgers en oudere personen is een verzorgingstehuis een vreemde 

omgeving waarmee ze weinig ervaring hebben. Een van de hoofdtaken is daarom te 

trachten de “setting” voor zowel de bewoner als de familieleden zo familiair mogelijk te 

maken. Tegelijk moet gezorgd worden voor het uitbouwen van een goede relatie tussen 

het personeel, de bewoner en de bezoeker. De deelname van de familieleden in het 

rusthuis is méér dan louter en alleen maar bezoekjes brengen.  

De perceptie en beleving van de zorgverlening wordt sterk beïnvloed door de interactie 

tussen de familieleden én de professionele hulpverleners en de steun die familieleden 
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ervaren, toch blijkt dat de relatie vaak verre van ideaal is en bijgevolg een bron van 

conflicten kan vormen.  

Familieleden zijn in het algemeen tevreden over de zorg die de verzorgers bieden. Een 

tekortkoming in de ogen van de familieleden is dat ze niet voldoende informatie krijgen 

en er zelden spontaan informatie gegeven wordt. Familieleden moeten er steeds zelf 

naar vragen en ze hebben het gevoel nooit toegelaten te worden in alle informatie. 

Hulpverleners en familieleden vragen geen feedback aan elkaar en hebben tegenstrijdige 

ervaringen. Hulpverleners durven de familie niet lastig vallen, omdat ze hen niet willen 

belasten. De familie daarentegen durft de hulpverlener niet lastig te vallen omdat ze 

denken dat ze hen dan storen. Enerzijds wordt vastgesteld dat personeelsleden weinig 

tijd vinden om een gesprek aan te knopen, anderzijds vinden personeelsleden 

familieleden heel vaag in hun communicatie. Verpleegkundigen lachen vriendelijk 

wanneer familieleden op bezoek komen, maar zoeken verder zelf geen contact. 

Familieleden denken dat de hulpverleners het te druk hebben en voelen zich buiten spel 

gezet. Verpleegkundigen bevinden zich nochtans in een positie om de positieve 

interactie tussen het personeel, de bewoners en de bezoekers te vergemakkelijken. Ze 

kunnen tevens de aandacht vestigen op de noden die familieleden van bewoners 

ervaren. Toch loopt de communicatie vaak stroef. 

Nood aan ondersteuning 

Zowel vóór, tijdens als na de opname hebben familieleden nood aan ondersteuning. 

Deze vinden ze eerder bij familieleden en vrienden dan bij professionele hulpverleners, 

nochtans is professionele steun zeker wenselijk. Deze ondersteuning kan op 

verschillende gebieden aangeboden worden. Zowel emotionele, psychosociale als 

praktische ondersteuning helpt de familieleden.  
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1.5. Algemeen besluit  

In de toekomst zal het aandeel ouderen in de bevolking nog toenemen. Daardoor 

verscherpt de aandacht voor leeftijdsgerelateerde ziekten. Dementie is een chronische 

voortschrijdende ziekte die voornamelijk voorkomt bij ouderen.  

Familieleden spelen een belangrijke rol in de zorg voor dementerenden. In eerste 

instantie treden zij vaak op als mantelzorger. Wanneer thuiszorg onmogelijk blijkt, is 

een opname van de dementerende persoon in een rust- en verzorgingsinstelling (RVT) 

nodig. Dit is een ingrijpende verandering zowel voor de oudere persoon als voor zijn of 

haar familieleden. Het is daarom cruciaal om ook aandacht te besteden aan deze vaak 

‘vergeten’ groep. Voor familieleden betekent een opname niet dat de zorg om en voor 

de dementerende persoon ophoudt. Familieleden ervaren een waaier aan gevoelens. Ze 

moeten doorheen het zorgproces hun rol herdefiniëren. Ze zijn niet langer meer de 

expert in de zorg, maar wel in kennis. Ze ervaren nieuwe noden zoals nood aan 

betrokkenheid, informatie, wederzijdse communicatie en ondersteuning. Toch blijkt dat 

dit alles niet van zelfsprekend is. 

Voornamelijk de communicatie tussen en een goede interactie met het personeel kleurt 

de perceptie van de familieleden. Als deze goed verloopt, kan er een synergetisch effect 

ontstaan omdat zowel de bezoeker, de bewoner als het personeel er baat bij 

ondervinden. De bezoeker heeft een beter ‘gevoel’ en zal dus makkelijker de stap zetten 

naar het verplegend personeel. Het verplegend personeel krijgt meer “belangrijke 

(achtergrond-)informatie” van familieleden wat belangrijk is voor het opstellen van 

zorgplannen en het bieden van geïndividualiseerde zorg en de bewoner krijgt een betere, 

kwaliteitsvolle en geïndividualiseerde zorg op maat. 

In het verdere verloop van deze studie zal nagegaan worden welke informatiebehoeften 

familieleden ervaren wanneer hun dementerende oudere in een rust- en 

verzorgingsinstelling verblijft. Enerzijds willen we ervoor zorgen dat de noden en de 

gevoelens die familieleden ervaren kenbaar worden. Anderzijds kunnen de inzichten 

ertoe bijdragen dat de omgang met familieleden in een rust- en verzorgingsinstelling 

geoptimaliseerd kan worden. 
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Hoofdstuk 2 
Methodologie van het onderzoek 

2.1. Vraagstelling en methode van het 
onderzoek 

2.1.1. Vraag- en doelstelling van het onderzoek 

In dit onderzoek wordt nagegaan wat familieleden ervaren en verlangen wanneer een 

dementerende partner of ouder in een rust- en verzorgingsinstelling verblijft. 

Daarbij wordt bijzonder aandacht geschonken aan de vraag of er een informatiebehoefte 

bestaat en welke vorm van “informatie” geboden kan worden.  

Het doel van het exploratief onderzoek is drievoudig: 

- afstemming bereiken op de noden van familieleden in het rust- en 

verzorgingstehuis, 

- aanbevelingen formuleren voor de optimalisatie van de relatie tussen de 

familieleden en het personeel, 

- onderzoeken of een informatiebrochure voor familieleden nuttig of nodig zou zijn 

om een antwoord te bieden op specifieke vragen of noden van familieleden, en 

nagaan welke inhoud dergelijke brochure best kan bevatten. 

2.1.2. Onderzoeksmethode  

Er is een kwalitatieve onderzoeksmethode gebruikt. Kwalitatief onderzoek is een 

geschikte methode om de beleving van mensen in beeld te brengen. Door familieleden 

aan het woord te laten werden hun noden en gevoelens kenbaar gemaakt. Interpretatie 
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nam een belangrijke plaats in. Er werd op zoek gegaan naar de aard van de fenomenen 

en niet naar de omvang ervan.(Grypdonck, 2003 – 2004) Met andere woorden niet de 

cijfermatige gegevens en letterlijke uitspraken zijn van belang, wel de interpretaties van 

woorden.  

Binnen de kwalitatieve onderzoeksvormen werd gekozen voor een fenomenologisch 

perspectief. Aangezien door middel van fenomenologisch onderzoek getracht wordt te 

vatten, wat het betekent om in een bepaalde situatie te leven, bood deze vorm van 

kwalitatief onderzoek een goed uitgangspunt.  

Er is gekozen voor het gebruik van semi-gestructureerde interviews als 

gegevensverzamelingsmethode. Aan de hand van een topiclijst werden de familieleden 

gevraagd hun verhaal te vertellen.  

Naast het voeren van semi-gestructureerde interviews, werd van participerende 

observatie gebruikt gemaakt. Dit was voornamelijk relevant om de situatie van de 

bewoners beter te leren kennen en om de werking van de afdeling en het rusthuis te 

observeren. De participerende observatie maakte de onderzoeker sensitief en zorgden 

voor een beter begrip van de familieleden wanneer zij hun verhaal vertelden.  

2.2. Werving van de participanten: procedure 

Het onderzoek werd uitgevoerd in één rust- en verzorgingstehuis.  

Na een eerste contactname met de directie van het rust- en verzorgingstehuis werd het 

personeel via een uitgebreide informatiebrief op de hoogte gesteld van het onderzoek, 

het opzet en de werkwijze. (zie bijlage 1). In “De Gazet”, de rusthuiskrant door en voor 

personeel, bewoners en bezoekers, verscheen een kort artikel waarin alle 

rusthuisbewoners en hun bezoekers op de hoogte gebracht werden van dit onderzoek.  

De onderzoekspopulatie bestond uit familieleden van dementerende bewoners die in dat 

specifieke rust- en verzorgingstehuis verblijven. Vervolgens werd bekeken hoe de 

deelnemers aangesproken zouden worden. De directie bezorgde een lijst met alle 

mogelijke familieleden van dementerende rusthuisbewoners die gecontacteerd konden 

worden. Familieleden werden enkel benaderd als de bewoner leed aan dementie 

beschreven volgens de criteria van DSM-IV. Alle vormen van dementie kwamen in 

aanmerking. Er waren twee voorkomende vormen van dementie: vasculaire dementie of 
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multi-infarctdementie en dementie van het Alzheimertype. Bij alle bewoners waarvan 

de familieleden deelnamen in het onderzoek, werd de diagnose “dementie” vastgesteld 

door de huisarts of tijdens een ziekenhuisverblijf. Er werden geen criteria bepaald met 

betrekking tot de graad van dementie, verblijfsduur, geslacht, leeftijd van de bewoner en 

woonsituatie vóór de opname in het rust- en verzorgingstehuis. Er waren bewoners die 

rechtstreeks van hun eigen woonst naar het rusthuis zijn gekomen, anderen hadden 

ingewoond bij een familielid, of kregen hulp van externe diensten. Nog anderen werden 

rechtstreeks na een ziekenhuisopname getransfereerd naar het rust- en 

verzorgingstehuis. Op één bewoner na waren ze allen van het vrouwelijke geslacht. 

De relatie van de aangesproken familieleden tot de dementerende betrof partner of kind. 

Familieleden werden alleen gerekruteerd wanneer ze minstens één keer per week op 

bezoek kwamen. Familieleden die de bewoner nauwelijks bezoeken hebben minder 

ervaringen met betrekking tot het verblijf, de dagelijkse werking en de activiteiten, die 

een invloed kunnen hebben op hun beleving. Men mag aannemen dat hun 

betrokkenheid (meestal) kleiner is. Er mochten ook meerdere familieleden van de 

bewoner in het onderzoek betrokken worden, aangezien er slechts dertien dementerende 

bewoners verblijven in het rust- en verzorgingstehuis. Om het interviewgesprek vlot te 

laten verlopen diende het deelnemende familielid de Nederlandse taal te beheersen. 

Aan de hand van de contactlijst werden lukraak vierentwintig familieleden 

aangeschreven rekening houdend met mogelijke uitval. Hierbij werd eerst één 

familielid, dat bovenaan de lijst stond, per dementerende bewoner aangeschreven. 

Vervolgens werd de lijst opnieuw afgegaan en werd de tweede vernoemde persoon 

aangeschreven tot een aantal van vierentwintig werd bereikt. De betreffende 

familieleden ontvingen via de post een persoonlijke begeleidende brief en een brief met 

achtergrondinformatie over het onderzoek. Aan de familieleden werd gevraagd zich aan 

te melden voor deelname aan het onderzoek via een antwoordbriefje dat ze konden 

deponeren in een ‘postbus’ of afgeven aan een personeelslid (zie bijlage 2). Eenmaal de 

medewerking toegezegd was, werd telefonisch contact opgenomen door de onderzoeker 

om een concrete afspraak te maken. Tijdens dit telefonische contact werden datum, 

plaats en uur van het interview afgesproken in gezamenlijk overleg. Tijdens dat gesprek 

was er ook de mogelijkheid voor het stellen van bijkomende vragen of het geven van 

aanvullende verduidelijkingen en antwoorden.  
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Vijf personen gaven het antwoordbriefje aan een personeelslid of staken het in de 

daartoe voorziene postbus aan het onthaal. Zij werden allen geïnterviewd. Aangezien de 

respons verder uitbleef, werd telefonische contact opgenomen met de overige negentien 

aangeschreven familieleden zonder te beschikken over het gevraagde briefje. Daarin 

werd verwezen naar de verzonden brief, werd de uitleg en opzet over het onderzoek 

gegeven en gevraagd naar de bereidheid om deel te nemen. Indien dat laatste affirmatief 

was, werd onmiddellijk een afspraak vastgelegd. Acht van deze negentien personen 

weigerden deel te nemen. De redenen die daartoe opgegeven werden, waren niet altijd 

duidelijk. De overige elf personen die het antwoordbriefje niet terug bezorgden waren 

bereid deel te nemen aan het onderzoek. Twee geplande interviews werden afgelast 

omwille van het overlijden van de bewoner. Uiteindelijk werden veertien familieleden 

geïnterviewd, namelijk: 1 echtgenoot, 1 zoon en 12 dochters. Twee participanten 

hebben hun ouder een tijd lang in hun eigen gezin opgenomen. Eén deelnemer heeft 

ingewoond bij de ouders. De bezoekfrequentie van de familieleden varieerde tussen 1 

keer per week en elke dag. In de meeste situaties was de partner reeds overleden , of  

was het overlijden of wegvallen van de partner aanleiding tot een opname. Dat verklaart 

waarom slechts één echtgenoot geïnterviewd werd. 

Omwille van pragmatische redenen werd de inclusie gestaakt na 14 interviews. 

2.3. Ethische beschouwingen 

Het scriptieonderwerp en de methode werden goedgekeurd door het Ethisch Comité van 

UZ Gent. 

Alle deelnemers participeren op vrijwillige basis en er werd benadrukt dat de deelname 

geen verdere gevolgen zou hebben naar de zorg van de dementerende bewoners toe. Er 

werd beklemtoond in de brief en bij de aanvang van het interview dat de onderzoeker 

geen enkele relatie heeft met het rusthuis. Alvorens gestart werd met het interview, 

werd informed consent gevraagd van de deelnemers (zie bijlage 3). 

Zowel in de begeleidende brief aan het familielid, als voor de start van het interview en 

bij het geven van het informed consent werd nogmaals duidelijk benadrukt dat alle 

gegevens vertrouwelijk zouden behandeld worden. Dat houdt in dat alle interviews 
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alleen door de onderzoekers gelezen worden. Alle verwijzingen naar persoonlijke 

gegevens (persoons- en plaatsnamen) worden bij transcriptie weggelaten. De 

bescherming van de anonimiteit werd bijzonder bewaakt wanneer interviewfragmenten 

als illustratie in de scriptie zijn opgenomen. De participanten zijn ervan op de hoogte 

gebracht dat interviewfragmenten in de scriptie gebruikt kunnen worden. Aan de 

directie van het rust- en verzorgingstehuis waar het onderzoek plaatsvond werd 

gegarandeerd dat alle informatie geanonimiseerd zou worden.  

2.4. Gegevensverzameling 

Het is de bedoeling om “rijke data”, ook wel “thick description” genoemd, te bekomen. 

Dit wil zeggen dat men zoveel mogelijk informatie over één bepaalde participant 

probeert te verkrijgen en dat van een voldoende groot aantal participanten data worden 

bekomen met voldoende variëteit maar ook voldoende volume. Dat laatste is door de 

beperkte steekproef niet gerealiseerd.  

Data werden verkregen door het voeren van veertien semi-gestructureerde interviews.  

De interviews vonden, op één na, alle plaats in het rusthuis zelf. De interviews gingen 

meestal in een afzonderlijk lokaaltje door. In drie situaties werd gevraagd het interview 

af te nemen in het bijzijn van de bewoner en op diens kamer.  

De gesprekken duurden gemiddeld vijfenveertig minuten tot één uur en werden, als de 

deelnemer daar toestemming voor gaf, op bandrecorder opgenomen. In drie cases vroeg 

de respondent zonder bandrecorder te werken. In deze gevallen werd alles in grote 

lijnen genoteerd en onmiddellijk daarna volledig uitgetypt. 

Aan de respondent werd gevraagd een chronologisch verhaal te vertellen vanuit hun 

eigen standpunt over de situatie voor de opname, het tot stand komen van de beslissing 

tot opname en het verblijf in het rusthuis. Daarbij hanteerde de onderzoeker een 

topiclijst om ervoor te zorgen dat alle relevante onderwerpen aan bod kwamen en om er 

voor te zorgen dat het verhaal vlot verteld kon worden. Tijdens het verhaal werd soms 

naar verduidelijking of aanvulling gevraagd of werd dieper doorgevraagd. De 

interviews werden nadien letterlijk uitgetypt door de onderzoeker. 

De interviews worden voorafgegaan door participerende observatie. Tijdens deze 

participerende observatie kreeg de onderzoeker de kans ‘het leven zoals het is in een 
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rusthuis’ van dichtbij mee te maken. De onderzoeker hielp de bewoners bij het nuttigen 

van de maaltijden, volgde samen met hen georganiseerde activiteiten zowel voor 

bewoner als familieleden en engageerde zich tijdens de praatcafés voor familieleden van 

dementerenden. Participerende observaties zijn van groot belang als aanvulling op 

interviews waarin motieven, beleving, betekenisverlening het onderwerp van onderzoek 

is. Zo leert de onderzoeker de wereld van de onderzochten kennen. (Grypdonck, 2003 – 

2004). De participerende observaties lieten de onderzoeker toe om zowel de bewoners 

als de werking binnen het rusthuis te leren kennen. Dat maakte het begrijpen van het 

verhaal van de familieleden gemakkelijker. Na elke participerende observatie in het 

rusthuis werden impressies genoteerd in een notitieboekje.  

2.5. Proces van gegevensanalyse 

De interviews werden via een systematisch proces geanalyseerd en gecodeerd. De op 

band opgenomen interviews werden letterlijk uitgetypt. De getranscribeerde interviews 

werden vervolgens meermaals gelezen om zo betekenisvolle fragmenten aan te duiden 

en de betekenis van het geheel te vatten. Dit werd gedaan door enerzijds in de kantlijn 

van het interview een trefwoord te vermelden en anderzijds door van elk interview 

afzonderlijk, op basis van de eerste interpretatiecodes, een codeboom op te stellen. Het 

coderen en vergelijken van alle interviews heeft geleid tot het opstellen van één 

algemene codeboom. Deze codeboom werd vervolgens ingegeven in het kwalitatieve 

onderzoeksprogramma QSR N6. Door middel van dit programma kreeg elk 

interviewfragment een code, wat in het programma een knoop (node) wordt genoemd. 

Het computerprogramma was een handig hulpmiddel om de samen horende data te 

ordenen. Wanneer alle interviews op deze wijze waren geanalyseerd, gaf het 

eindresultaat een overzicht van alle interviewfragmenten die bij een welbepaalde code 

of knoop behoren. Na het coderen, volgde de interpretatie van de samen horende 

interviewfragmenten. Door het herlezen en vergelijken van de fragmenten werd getracht 

de betekenis van wat er gezegd was, te achterhalen. Op deze wijze werden de 

bevindingen geformuleerd en konden eindconclusies getrokken worden.  
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2.6. Methodologische kwaliteit van het 
onderzoek 

Tot slot van dit methodologisch hoofdstuk wordt stilgestaan bij de validiteit en 

betrouwbaarheid van het gevoerde onderzoek. 

Validiteit is op te vatten als de afwezigheid van systematische vertekeningen. (Maso & 

Smaling, 1998). Dit betreft de degelijkheid van de verzamelde gegevens, het 

onderzoeksopzet en de analyse die tot de conclusies leiden. Om de validiteit van de 

interviewdata te verhogen startte de onderzoeker met zichzelf voor te stellen, vervolgens 

werd het belang en de context van het interview duidelijk geschetst. De onderzoeker gaf 

aan dat elk verhaal uniek is en dat er geen ‘juist’ of ‘fout’ verhaal bestond. Tijdens de 

introductie was er ruimte om vragen te stellen of verduidelijking te krijgen. Dit alles 

werd niet op bandrecorder opgenomen om een vertrouwde sfeer te creëren. Pas nadat de 

toestemming werd gegeven om de bandrecorder aan te zetten ging het interview van 

start. De participanten werden zoveel mogelijk zelf aan het woord gelaten. Enkel 

wanneer iets onduidelijk was, of wanneer het gesprek volledig stil viel intervenieerde de 

onderzoeker. Tijdens het interview werd aandacht geschonken aan emoties, indien 

gewenst werd de bandrecorder stopgezet of het gesprek onderbroken.  

Omwille van de beperkte duur van het onderzoek is er geen saturatie bekomen. Dit heeft 

tot gevolg dat de studie een exploratief karakter behoudt. De aard van de situaties die 

opgenomen zijn (steekproef), bepaalt de mate van de externe validiteit. Het bepaalt 

waarover de onderzoeker uitspraak kan doen. De generaliseerbaarheid van de 

bevindingen is door de beperkte steekproef en doordat het onderzoek slechts in één 

instelling plaats vindt, beperkt. Bovendien werd geen saturatie bereikt en weigerde een 

relatief groot aantal benaderde personen participatie. Toch komen de resultaten in 

beperkte mate overeen met wat in de literatuur gevonden is. 

De validiteit van de data-analyse en interpretatie werd bevorderd door het gebruik van 

memo’s waarin ideeën, beslissingen en overwegingen werden vastgelegd. De analyse en 

interpretaties werden besproken met de promotor. Deze supervisie bevorderde eveneens 

de validiteit van het gehele onderzoek. 
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Hoofdstuk 3 
Beschrijving van de resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyse weergegeven De resultaten worden 

als volgt beschreven: 

Onder 3.1 wordt beschreven hoe de familieleden geconfronteerd worden met dementie 

en hoe ze zich bij deze ziekte voelen. Punt 3.2 geeft de resultaten die betrekking hebben 

op de beslissing tot opname, vervolgens wordt in 3.3 aandacht besteed aan de 

belevingservaringen van familieleden tijdens het verblijf van de dementeren in het rust- 

en verzorgingstehuis. Tot slot worden in 3.4 de resultaten weergegeven over de steun 

die familieleden ervaren gedurende het hele zorgproces. 

De bevindingen worden geïllustreerd aan de hand van interviewfragmenten. Daarbij 

worden de afkortingen “E.H.” en “F.” gebruikt wanneer respectievelijk de interviewer 

en het familielid aan het woord is. 

3.1. De ziekte 

De “ziekte” wordt niet zozeer gezien als een afzonderlijke fase binnen het verhaal, maar 

het vormt eerder een rode draad doorheen elk verhaal. Toch is het zinvol om dit aspect 

afzonderlijk te behandelen. Bepaalde vragen, gevoelens en ervaringen hieromtrent zijn 

immers onlosmakelijk verbonden met gevoelens, rolinvullingen, verwachtingen, etc. 

doorheen het zorgproces. 
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3.1.1. Teken en diagnose 

Reeds voor er sprake is van een beslissing, doen er zich gebeurtenissen voor die volgens 

de familieleden niet gekaderd kunnen worden binnen de normale gang van zaken.  

Het valt op dat heel veel voorvallen die genoemd of onthouden werden, betrekking 

hebben op geldsituaties. Het verbergen van geld, het niet meer weten hoeveel geleend 

werd, het achterdochtig en argwanend worden. In een aantal situaties gaat het 

voornamelijk over handelingen die nodeloos herhaald worden, zoals verschillende keren 

per dag een brood kopen. Meestal doet er zich één bepaalde situatie voor die de druppel 

vormt die de emmer doet overlopen en waarop duidelijk wordt dat er een gevaar dreigt 

voor de persoon zelf en eventueel voor zijn of haar omgeving. Dat kan te maken hebben 

met het vergeten uitzetten van gasvuren, het ontdooien van een koelkast door middel 

van een kaars, het laten lopen van de waterkraan, de dag en nacht omwisselen etc.  

Deze situaties zorgen ervoor dat familieleden constant bezorgd en ongerust zijn. Zeker 

wanneer de persoon alleen thuis verblijft en er geen ‘controle’ aanwezig is.  

Wanneer zo een gebeurtenis zich voordoet wordt in eerste instantie niet gedacht dat een 

ziekte de aanleiding daarvan is. Vaak wordt het eerst geweten aan de ouderdom en 

daarmee gepaard gaande vergeetachtigheid.  

F.: “Dus dat is voor mij de eerste keer dat ik gedacht heb: ‘oei oei’. Maar nooit echt gedacht 

dat er een ziekte mee gepaard ging. Ik dacht: ‘ze wordt oud, ze is verstrooid. En dan is dat 

langzamerhand beginnen verslechten. Dat ze zo eigenlijk meer en meer fouten begon te maken.” 

Wanneer de diagnose gesteld is, stellen familieleden zich vragen over hoe lang dit al 

bezig is. Of dan vinden ze plots verklaringen voor dat vreemde gedrag.  

F.: “Maar ik vraag mij af, toen ik dat nu toevallig een keer ontdekte met dat geld, hoe lang was 

dat toen al bezig?” 

F.: “t Is maar achteraf dat ge ‘ah’ dat was het eerste dat ik ontdekt heb.” 

De diagnose wordt meestal gesteld door de huisarts, na het uitvoeren van een aantal 

testen en het voeren van een gesprek. Vaak wordt de oudere vergezeld van een 

familielid. In een aantal situaties kan een valpartij de aanleiding zijn tot een opname in 

een ziekenhuis. Wanneer de oudere persoon verward blijft of wanneer familieleden de 
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arts vragen waarom de oudere soms rare dingen doet, worden ook daar regelmatig testen 

uitgevoerd en gesprekken gevoerd. Ook daar kan de diagnose vastgesteld worden. 

Meestal is de diagnose reeds bepaald vóór de oudere wordt opgenomen in een rust- en 

verzorgingstehuis. In één casus werden de eerste tekenen en de uiteindelijke diagnose 

vastgesteld tijdens het verblijf.  

3.1.2. Vragen en informatie  

Vragen komen voornamelijk aan bod in de beginfase. Op het ogenblik dat het 

vermoeden bevestigd wordt en de diagnose gesteld is, gaan mensen op zoek naar 

antwoorden op: “Wat is dementie?”, “Hoe daarmee omgaan?”, “Welke vormen zijn 

er?”, etc.  

F.: “Want die dementie, ik moet zeggen eigenlijk qua informatie op dienen moment wisten wij 

daar eigenlijk niet veel, echt bitterweinig van.”  

Weinig vragen worden gesteld over erfelijkheid. Familieleden stellen dat het soms beter 

is dat je het niet weet op voorhand. 

F.: “Als ‘t zover is zal ik het hebben en zal ik het wel zien.” 

F.: “Iedereen wordt oud en ge kunt niet voorspellen wat er met u later zal zijn. Misschien nog 

een chance dat we dat niet weten.” 

Opvallend is dat veel familieleden zelf informatie opzoeken. Zelden krijgen ze 

voldoende informatie van een professional. Als er informatie gegeven wordt, wordt ze 

niet altijd begrepen of is ze niet volledig. 

F.: “Eigenlijk hebben we vooral op ons zelf eigenlijk volledig voort gedaan.” 

F.: “Nee! Nee! In het ziekenhuis was die informatie in ons ogen toch vree weinig. En ge 

verstaat dat ook niet allemaal i.” 

Wanneer familieleden zelf op zoek gaan naar informatie, putten ze uit verschillende 

bronnen. De meeste familieleden vinden antwoorden in literatuurbronnen of via het 

internet.  

F.: “Ik heb veel boeken gelezen en dan zo … ik kon altijd bij de huisarts terecht maar ik las 

vooral veel, ja.” 
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F.: “Maar anders, van den huisdokter eigenlijk wisten we ook niet zo veel. We hebben daar 

nooit veel informatie over gekregen. Tot als ik dan eigenlijk op een bepaald moment internet 

had en via internet daar veel over gaan opzoeken ben.” 

Een aantal familieleden hebben een voordracht bijgewoond. Eén familielid ontving de 

nodige informatie voornamelijk via de Alzheimerliga.  

Uit de interviews blijkt dat door familieleden één van de volgende drie houdingen 

aangenomen wordt. Of ze ervaren het als een gemis dat ze de informatie niet krijgen, óf 

ze vinden hun eigen weg door actief op zoek te gaan, óf ze berusten in de situatie zonder 

antwoorden op hun vragen. De meeste familieleden gaan op zoek naar informatie juist 

wanneer ze deze niet krijgen van derden. Het tekort aan informatie van professionals 

vullen ze aan met de informatie die ze zelf vinden.  

Tijdens het rusthuisverblijf komen vragen aan bod over het besef en gevoel van de 

rusthuisbewoner. Heeft het nog zin om deel te nemen aan bepaalde activiteiten? Heeft 

de bewoner er iets aan? Het zijn vragen waarmee alle familieleden worstelen. Dit is 

vaak te wijten aan het verminderd vermogen tot contact en conversatie met de 

dementerende bewoner.  

F.: “Goh, ge stelt u toch vooral vragen over wat ze beseft. … Of ze eigenlijk nog bewust leeft. ’t 

Is moeilijk dat ge niet altijd weet of ze snapt wat we zeggen en weet wie er is. Ge denkt gij wel, 

maar ja, kunde daar eigenlijk wel een antwoord op krijgen?” 

De inhoud van de vragen verandert naarmate het tijdsverloop vordert. In het begin 

hebben familieleden nood aan ‘objectieve’ informatie, waar gemakkelijk een antwoord 

op te vinden is. Later zoeken ze eerder een antwoord op ‘zingevingvragen’. Hoe ver kan 

men gaan? Hoe lang moet het duren? Deze vragen hangen nauw samen met het gevoel 

dat het niet beter zal worden en dat het afscheid nadert. Deze vragen worden in veel 

mindere mate met andere personen besproken.  

F.: “Euh dus ja in het begin “vergevorderd” dan denkt ge allemaal op wat gaan ze voort, 

mensen op wat gaan ze voort.”  

F.: “Alé, dat klinkt misschien grof … maar ge kunt u daar wel vragen bij stellen i. Hoe ver of 

hoe lang moet iets rekken of duren. Alé ik zeg dat misschien omdat mijne man in de medische 

wereld zit. Dan bekijk je die dingen misschien ook rationeler.” 
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3.1.3. Beeld 

Vanuit de verkregen informatie vormen de familieleden zich een beeld over de ziekte en 

over het verdere verloop ervan.  

Vaak maken ze een vergelijking tussen de verschillende vormen en tussen mentale en 

fysieke achteruitgang, tussen dementerende en niet- dementerenden rusthuisbewoners. 

F.: “Want op diene gang hier, zitten echt mensen ja, die Alzheimer hebben eigenlijk. En zij 

heeft, da’s vasculaire dementie. Pas op ze reageert dus op alles, ze reageert goed. Dus bij haar 

vallen functies uit. … En dan begin je duidelijk dat verschil te zien en er is echt een groot 

verschil.”  

Familieleden die geconfronteerd worden met vasculaire dementie benadrukken vaak het 

verschil met Alzheimerdementie. Vooral de wijze waarop de ziekte verloopt. Sommige 

familieleden vinden ook dat beiden niet samen horen op eenzelfde afdeling.  

Alle familieleden verwijzen naar de mentale functie die achteruitgaat en het grote 

verschil daardoor met niet dementerende rusthuisbewoners. Een dementerende bewoner 

ziet er uiterlijk vaak goed uit, maar ‘het hoofd wil niet mee’, terwijl de niet 

dementerende bewoners vaak minder mobiel zijn en lichamelijk minder goed zijn, maar 

zij beseffen des te beter wat er gebeurt. Volgend familielid beschrijft dit duidelijk: 

F.: “Want zij is lichamelijk nog goed … alleen hier (en wijst naar haar hoofd) werkt het niet 

goed meer. Die mensen waren dan in hun hoofd nog goed, maar lichamelijk niet en daardoor 

waren ze dan niet snel genoeg. Maar ons moeder die was lichamelijk goed maar in haar hoofd 

niet.” 

Familieleden geven ook aan dat het naar de buitenwereld moeilijk is om 

‘geloofwaardig’ over te komen wanneer iemand er normaal uitziet. Ze hebben het 

gevoel en ervaren dat mensen hun ‘verhaaltjes’ niet geloven.  

F.: “Want gelijk mijn mama ook die ziet er ook, zag er ook heel normaal uit in de beginfase als 

ze bij mij was en dus ja der was iemand van de familie van de schoonfamilie overleden en we 

gingen naar de tafel en ik zag ze tegen mijn tante dus tegen haar schoonzus bezig lijk (doet het 

voor) en mijn tante a zo naar mij zitten kijken. Maar ze zien er zo normaal uit dat ik soms ook 

peinsde dat dat precies allemaal waar is.”  

F.: “Ik zag die ogen zo (doet voor en draait er mee) en dan ‘o’ wat doet x nu met haar mama.” 
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3.1.4. Gevoelens 

Net zoals de beslissing tot opname een reeks ambivalente gevoelens met zich 

meebrengt, brengt de diagnose en ziekte op zich ook heel wat gevoelens teweeg. Het 

zijn gevoelens die onmacht, verdriet en onzekerheid uitdrukken.  

F.: “ik had het vooral kwaad omdat je weet dat het niet beter zal worden” 

F.: “Goh ja, ge kunt daar niet veel aan doen. Ge voelt u soms machteloos. Ge zou soms wel 

willen helpen maar ge kunt dat toch niet wegnemen.” 

Uitspraken zoals: ‘het is een droeve ziekte’, het is een ‘trieste zaak’, het is een ‘rare 

plaag, ‘het hoofd dat is iets raar’, verwijzen allemaal naar de machteloosheid en het 

moeten ‘ondergaan’. Zowat alle familieleden zeggen dat het niet beter zal worden.  

De diagnose kan hard aankomen en moet langzaam verwerkt worden. Geleidelijk aan 

moeten familieleden de ziekte aanvaarden en een plaats geven.  

F.: “Het aanvaarden van uw moeder zo te zien dat is natuurlijk niet gemakkelijk.”  

F.: “In het begin kon ik dat woord ‘Alzheimer en dementie’ niet uit mijne mond laten komen. Ik 

kon dat niet uitgesproken krijgen.” 

3.1.5. De dood  

Volgende drie interviewfragmenten duiden erop dat er reeds rekening gehouden wordt 

met een mogelijk naderend afscheid. Familieleden zijn er zich van bewust dat het niet 

beter zal worden en stellen zich vragen over de dood. De gedachte daaraan brengt 

ambivalente gevoelens teweeg. Ze denken aan hun ouder die uit het lijden verlost zal 

zijn, ze denken aan de last die van hun schouders zal vallen maar ze denken ook aan hoe 

het dan zal zijn zonder de zorg om en voor de oudere. Familieleden lijken ook een 

zekere schroom of angst te hebben om hun visie uit te spreken. Ze hebben schrik het 

verwijt te krijgen dat het overlijden als ware de gemakkelijkste oplossing is om van een 

‘last’ verlost te zijn. Ze hebben schrik dat het zou overkomen alsof ze enkel aan zichzelf 

denken. Anderzijds zijn familieleden heel realistisch. Ze houden er rekening mee en 

nemen op een onbewuste wijze al een beetje afscheid en laten reeds een stukje van het 

verleden los.  
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F.: “Haar zien aftakelen … ik zeg soms: ik moet zo oud niet worden. Ik denk dikwijls het zou 

een schone dood voor haar zijn. Ons moeder die kan zo met haar handen gevouwen zitten en 

vroeger dan bad ze nog echt. Nu is ze daar verward voor maar ze kan wel nog met haar handen 

gevouwen zitten en dan zo zitten brabbelen. En als ik dan zeg, ben je aan het bidden dan zegt ze 

soms, ja hij heeft gezegd dat hij mij komt halen. En dat klink misschien cru maar dan denk ik 

soms echt, het zou een schone dood zijn, nu voor haar. ’t Is niet dat ze mij te veel is, of dat ik 

haar niet graag zie, maar het aanvaarden dat het zo langzaam gaat da’s zwaar. Een mens 

wordt daardoor gehard en kijkt ook anders op die dingen. ‘t Is gelijk dat ik zei, voor ons mama 

zou het een schone dood zijn …Voor sommige mensen klinkt dat cru … maar dat wil niet zeggen 

dat ik geen emoties heb i.” 

F.: “Ja, langs den ene kant peins je dan ja ons moeder ja, moest ze overleden zijn ’t zou een 

vree last zijn die van mij valt. Maar langs den andere kant peins ik dan, zou ik dat wel 

aankunnen. Dat ik peins het kan gebeuren dat ik dan nog meer in een put ga vallen. Omdat ik 

dan niet meer dat doel voor ogen heb om naar toe te gaan. En dat het dan misschien nog veel 

erger zal zijn. Ge weet niet wat het zal zijn i.” 

F.: “Dus intussen zie ik haar zo zachtjes aan weggaan. En ge hebt ze al … .We hebben al zo 

momenten gehad dat we dachten nu gaat het niet lang meer duren en dan komt ze er weer 

erdoor. Maar eens gaat dat ook verdwijnen i, dus. Moest dat nu nekeer in eens eindigen, ge zou 

daar niet meer van verschieten. Maar zij zelf gaat dat nooit beseffen. Ziet ge. En nu ook ik zeg 

dat dikwijls: die gaat sterven gelijk dat ze geleefd heeft, op haar gemakske, heel traag.” 

3.2. De beslissing tot opname 

3.2.1. De aanleiding en het bespreken van alternatieven 

De aanleidingen om een opname te overwegen of ertoe te beslissen kunnen in twee 

categorieën ondergebracht worden. Enerzijds kan de aanleiding betrekking hebben op 

de gezondheids- of gedragstoestand van de toekomstige bewoner, anderzijds kan ze 

betrekking hebben op de leefsituatie en mogelijkheden van de familieleden. Vaak is de 

reden om te beslissen tot opname niet éénduidig en kunnen meerdere verklaringen 

gegeven worden. De meest voorkomende reden houdt verband met de 

gezondheidstoestand van de toekomstige bewoner. Daardoor kan vaak de nodige zorg 

niet meer door de mantelzorger geboden worden. Anderzijds zijn er eveneens situaties 
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waarbij het voor de mantelzorger te zwaar wordt, of waarbij de mantelzorger het niet 

meer kan combineren met zijn gezinsleven. Zo wordt een aantal keer aangegeven dat de 

zorg voor de ouder onmogelijk gemaakt wordt wegens ziekte binnen het gezin, wegens 

de zorg voor de eigen kinderen of wegens de werksituatie.  

F.: “En mijn huisdokter zei: ‘ja ge moet uw mama plaatsen want ge gaat dat niet aankunnen. 

Dat gaat voor u veel, dat gaat véél te druk worden.” 

Tevens vormt een tijdelijke situatie of specifieke gebeurtenis vaak de katalyserende 

factor. Met andere woorden wordt het nemen van de beslissing in een stroomversnelling 

gebracht door een nieuwe situatie, bijvoorbeeld: een ziekenhuisopname na een val.  

F.: “Ze kon zij niet alleen blijven, papa stierf. We zorgden wij dat, zolang zij niet kon worden 

opgenomen, dat er permanente bewaking was.” 

F.: “En s’ anderendaags s’ morgens van dienen trouw belt hij (vriend van de moeder) naar 

mijn zus die die trouwer had, euh dat hij dus niet meer kwam. Enne euh, ja wij moesten zien 

naar een oplossing i.” 

F.: “En dan hebben we besloten dat het zo niet kon zijn. Dat was dan wel juist met een 

ziekenhuisopname.” 

In vele situaties wordt gewacht tot het moment waarop het echt niet anders kan. Op het 

moment dat een opname nog niet aan de orde is, kijkt de familie zelden uit naar een 

geschikte verblijfplaats of oplossing voor het geval het nodig zou zijn. 

E.H.: “Had u er daarvoor al rekening mee gehouden dat het mogelijk was dat er een moment 

zou komen, dat uw moeder naar een rusthuis zou gaan?” 

F.: “Eigenlijk, (denkt na), nee, eigenlijk niet nee. We hadden wij altijd gedacht van dat met 

thuisverpleging en mantelzorg te kunnen opvangen.” 

E.H.: “Was uw moeder reeds opgeschreven?” 

F.: “Nee we waren wij zo stillekes aan, we hadden  zo overal en overal ne keer geïnformeerd. 

En ze was zij hier dus nog niet opgeschreven… .” 

Alternatieven worden zelden besproken of overwogen. Meestal beschouwt de familie 

een opname in een rusthuis als de ‘best mogelijke oplossing’ als thuis blijven niet meer 

gaat. 
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F.: “Van dan af hebben we haar eigenlijk hier laten opschrijven. Ze is nog een week bij mij 

komen wonen en in het weekend hadden we een beurtrol. Maar het is nooit onze bedoeling 

geweest om te laten inwonen.” 

F.: “Maar zij vond dus dat dat niet meer kon en dat we beter uitkeken naar een rusthuis of zo. 

Of dat ze toch zeker naar een dagverblijf zou gaan. Maar dát ging niet hoor!” 

3.2.2. Legitimatie  

In vele situaties vindt de achteruitgang zeer geleidelijk plaats, waardoor op voorhand 

niet is stilgestaan bij mogelijke alternatieven voor de bestaande zorgsituatie. Heel vaak 

wordt de beslissing genomen na advies of op aanraden van een professional. Dit zijn 

meestal de huisarts of een arts in het ziekenhuis tijdens een opname. Zij zorgen er soms 

voor dat de beslissing een meer aanvaardbaar karakter krijgt.  

Familieleden, mantelzorgers, willen bevestigd zien dat ze wel degelijk een aanvaardbare 

en juiste beslissing namen. Deze legitimatie wordt gegeven door de professional, vaak 

op het ogenblik dat deze stelt dat een opname nodig is. 

F.: “Die dokter zei dan dat dat toch beter was voor haar ook.” 

F.: “En de arts zei dan ook dat het beter was dat ze niet zo alleen in dat huis zou wonen.” 

F.: “Het was meer van in de kliniek, van in de euhm geriatrie hadden ze dat daar dan gezegd i. 

Dat dat geen mens ne meer was om alleen te zitten i.”  

Familieleden krijgen niet alleen legitimatie van professionals, eveneens wordt hun 

beslissing gerechtvaardigd door andere gezins- of familieleden.  

F.: “En mijn dochter zei altijd ge moogt niet,  da’s de beste oplossing. En ge zult dat zien ge 

zult dat zo het langst kunnen uithouden en ge moogt niet.”        

F.: “Ons dochter zei: “ het is heel mooi wat je gedaan hebt, maar het is ten koste van uw 

gezondheid” En ze zei: “ofwel doet gij het ofwel doet een ander het”. Ze zei “zelf weet ze niet 

meer waar ze is en dan is ze bij lotgenoten en daar zal ze beter zijn.” En ik wist dat ze gelijk 

had en dat het beter was voor haar.”  

Het advies van de professional wordt door sommige familieleden gebruikt als argument 

naar de toekomstige bewoner. In die gevallen wordt de beslissing voorgesteld als zijnde 

genomen door de professional. Op die manier overtuigen de familieleden de 
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toekomstige bewoner ervan dat ze er zelf niets konden aan doen. Zo maken ze de 

beslissing meer aanvaardbaar voor de bewoner. 

F.: “Daarmee moesten we ook de druk niet dragen want ja, hij was dan kwaad als hij hier was. 

Euhm dus ja wij zeiden altijd: ‘t is de dokter,  dus ja wij hebben daar niet over te beslissen.” 

3.2.3. Wat maakt de beslissing positief of negatief 

Een aantal factoren bepalen of de beslissing een positief of negatief karakter krijgt.  

Een vaak aangehaalde reden die het familielid een eerder negatief gevoel bezorgt met 

betrekking tot het nemen van de beslissing, is de tijdspanne waarin en de snelheid 

waarmee de beslissing genomen moet worden.  

F.: “Ik  zeg  ja, maar ik kan mijn mamake hier zo direct niet binnenstampen.” 

Wanneer familieleden snel een beslissing moeten nemen, bestaat de kans dat er andere 

mogelijkheden over het hoofd worden gezien. Eveneens botst de snelheid waarmee de 

beslissing genomen wordt met de snelheid van een aanvaardings- of verwerkingsproces.  

Ook andere factoren beïnvloeden de perceptie van de beslissing. Deze factoren zijn niet 

altijd even expliciet uitgesproken. In deze cases ging het over de volgende 

beïnvloedende factoren: de eigen gevoelens en perceptie die men heeft over een 

rusthuisverblijf, het verbreken van een belofte ten aanzien van de ouder, het ervaren van 

weinig familiale steun en de visie van de toekomstige bewoner over een rusthuisverblijf. 

F.: “En ons moeder had altijd gezegd dat ze overal naar toe wou, maar niet naar een rusthuis.”  

F.: “Het ideale is i, dat ze thuis kan, hier bijvoorbeeld zou kunnen opgenomen zijn. Maar dat 

kunde gij ook niet i, want dan zit ge er permanent mee.” 

E.H.: “Als ik goed geluisterd heb, denk ik dat ik mag zeggen of samenvatten dat het een zware 

beslissing geweest is, vooral omdat u nauw betrokken was en bent. Had u het gevoel dat u met 

die beslissing een belofte verbrak?” 

F.: “Ja, dat was het in feite wel, ja. En omdat ik altijd een heel goede band gehad heb met mijn 

moeder i.” 

De goede band die familieleden hebben met de oudere wordt in verschillende situaties 

aangehaald als een belangrijke beïnvloedende factor. Uit de interviews blijkt dat de 

sterke moeder-kind band ervoor kan zorgen dat een beslissing tot opname 

schuldgevoelens teweeg brengt. Kinderen die graag de zorg zouden willen geven maar 
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dit niet kunnen, hebben het gevoel dat een opname betekent dat ze niet voldoende doen 

voor hun ouder. De sterke familieband maakt het nemen van de beslissing soms 

(emotioneel) moeilijk en heeft invloed op de wijze waarop ze verder hun bezoek 

invullen en taken opnemen. 

Familieleden van dementerende hebben het gevoel dat ze bij een (beslissing tot) opname 

zowel psychisch als fysiek een beetje afscheid moeten nemen.  

Er zijn een aantal factoren die de beslissing verzachten, meer aanvaardbaar maken en 

daardoor een positiever gevoel geven. De legitimatie die familieleden krijgen, de eigen 

visie op een rusthuisverblijf, de gezondheidstoestand en bewustzijnstoestand van de 

oudere, de (geografische) nabijheid van de nieuwe verblijfsplaats, het verbeteren van 

verstoorde familiale- en gezinsrelaties, en de positieve ‘reclame’ over het betreffende 

rusthuis blijken een rol te spelen. 

F.: “Enne euhm, maar zij besefte dat niet meer de volle 100%. En daar was ik wel content voor. 

Dat ze het niet meer 100% besefte dat ze weg moest uit haar huis. En dan is ze naar hier 

gekomen, ja. Maar daar was ik echt enorm content voor dat ze dat niet besefte dat ze hier weg 

moest en ze heeft dus zich redelijk goed aangepast. Omdat ze de draagwijdte niet meer 

begreep.”  

E.H.: “Dat gaf u een beter gevoel omtrent de beslissing?” 

F.: “Ik was eigenlijk content dat ze het niet meer weet 100%.” 

F.: “Maar ik zelf zou daar geen bezwaar tegen hebben.(tegen een rusthuisverblijf) Ale ja…ik 

denk dat ik daar anders tegen over sta. Dus in hare context vond ik het wel erg om haar naar 

hier te brengen omdat ik wist dat zij daar helemaal niet voor was, maar voor mezelf vond ik dat 

niet zo erg. Omdat ik wel weet dat ze hier de volledige opvang – of dat je toch veronderstelt –

dat ze de volledige opvang krijgt.”   

Een aantal familieleden vertellen dat ze het belangrijk vonden dat hun oudere in haar 

nieuwe verblijfplaats mensen zou kennen die geboren zijn in hetzelfde jaar of die van 

dezelfde gemeente afkomstig zijn. Dat te weten geeft de familieleden een beter gevoel, 

vaak ook omdat ze denken dat de oudere daardoor meer tevreden zal zijn. 

 F.: “Ik voelde me er goed bij, ja en ook het was ook niet ver. Kortbij. Ik had het nog onder 

controle, bij wijze van spreken. Steekt ge ze in Gent, dat is mij te ver. Ge hebt dat niet meer 

onder controle. En ze, ik wist dat ze ging mensen zien die ze kende. Dus dat was ook goed.” 

E.H.: “Wat maakt eigenlijk dat jullie voor dit rusthuis gekozen hebben?” 
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F.: “Omdat ze zelf van hier is. En ge ziet dat ze hier mensen kent. Moest ze bij ons in X geweest 

zijn, dat ze zo niemand kende, … ja, ja, voor haar roots een beetje i. en er zijn hier ook mensen 

die komen bedienen, en er zijn hier ook mensen van hier die even oud zijn en van hetzelfde 

geboortejaar zijn. Dat maakt toch veel, ziet ge. Ik denk dat dat voor haar als ze opgenomen 

werd toch heel belangrijk was.” 

In één case wordt duidelijk aangegeven dat een opname de enige mogelijkheid was 

zonder meer. Daardoor werd de beslissing heel rationeel benaderd. Het kon niet anders 

meer en dat was de oplossing. Evenwel is een opname voor de meeste familieleden de 

enige mogelijkheid, maar dat wil niet zeggen dat daardoor de beslissing minder zwaar 

is, of positiever ervaren wordt.  

F.: “Maar we zijn we eigenlijk wel content ook, want was ‘t rusthuis er niet geweest ja, … waar 

hadden we hem dat kunnen insteken. Het is eigenlijk een noodoplossing, zo zie ik het alé  ja, het 

kon niet anders niet meer.”  

F.: “ ‘t Is eigenlijk een geluk dat er zoiets bestaat. Een geluk dat er zo’n plaats is waar ze naar 

toe kunnen, want wij hadden geen andere keuze en wat had er moeten gebeuren als dat er niet 

was.” 

3.2.4. Impact van de beslissing 

Familieleden schrijven niet één bepaald gevoel toe aan de beslissing. De impact van de 

beslissing wordt weergegeven in een reeks ambivalente gevoelens. Enerzijds ervaren ze 

verdriet, spijt, schuld, wroeging maar anderzijds ook rust, opluchting. Gevoelens die 

samen aan bod komen, ook al zijn sommige gevoelens tegengestelden.  

De eerste twee interviewfragmenten illustreren de negatieve gevoelens, de volgende 

drie zijn een illustratie bij de positieve gevoelens. 

F.: “Och ja, hoe ik mij daar bij voelde? Dat gaf wel wroeging. Wroeging omdat je eigenlijk dat 

wel wil doen voor je moeder, maar omdat het niet kan.” 

F.: “Spijt, vooral … Spijt dat ze niet meer haar plan kon trekken en het doet pijn dat ge haar 

naar daar dan moet doen en vooral een gemis.” 

F.: “Rust … ik voelde me er goed bij, ja. En ook het was niet ver.” 

F.: “Maar ja, ik zeg het … we hebben wij een goeie beslissing genomen. We zijn wij content en 

gerust i” 
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F: “ ‘t Is een geruststelling dat ze hier kan zijn.” 

In het begin zijn deze gevoelens ook heftiger en meer uitgesproken. Naarmate meer tijd 

verstrijkt, berusten familieleden in de nieuwe situatie. Ze aanvaarden geleidelijk aan dat 

de beslissing de beste keuze was. De gevoelens omtrent de beslissing worden milder en 

de gevoelens omtrent het verblijf zullen langzamerhand overheersen. Er is met andere 

woorden een evolutie merkbaar in de gevoelens die familieleden ervaren. Het vraagt een 

zeker verwerking- en aanvaardingsproces. 

F.: “In het begin had ik wel een schuldgevoel. Van ja, kon het niet anders? Maar ja, stil aan zijt 

ge daar ook beginnen ja, leren mee leven en leren te aanvaarden.” 

Hoe moeilijk de beslissing ook voor sommige familieleden is, de meeste familieleden 

hebben het gevoel dat het een juiste keuze was. Dit blijkt uit volgende fragmenten 

waarin familieleden aangeven dat ze een ‘gerust geweten’ hebben.  

F.: “Maar ik had het moeilijk om haar los te laten ondanks de zorg die ik droeg en we ’s nachts 

geen rust hadden . Mijn hart doet er soms nog zeer van en dat mag je gerust weten. Schuldig, 

nee dat niet …wel verdrietig omdat ge de zorg moet overlaten aan een ander en omdat ge haar 

zo een stukje loslaat. Maar mijn geweten da’s oké”  

F.: “Vooral omdat de mogelijkheid bestond hier en alé ja, we hadden ook al horen zeggen dat 

de diensten hier zeer goed waren en dat het hier eigenlijk. Ja, en ja de dokter zei ook dat ze hier 

niet beter kon zijn, dus euhm eigenlijk veel gewetensproblemen hebben we daar niet mee 

gehad.”  

3.3. Het verblijf 

De ervaringen die familieleden hier aanbrengen moeten gesitueerd worden in twee 

“tijdperken”. Alle geïnterviewden maken een duidelijk onderscheid tussen twee 

perioden, namelijk: de periode vóór de huidige directeur, en de periode van de huidige 

directeur. Wanneer de bevindingen uit deze twee perioden tegen over elkaar worden 

geplaatst, wordt niet alleen een “hemelsbreed” verschil beschreven, maar tevens wordt 

daardoor ook duidelijk wat familieleden belangrijk vinden.  
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3.3.1. Informatie en communicatie 

In een voorgaande paragraaf werd beschreven dat familieleden specifieke vragen 

hebben over de ziekte. Deze vragen kunnen zich manifesteren op elk ogenblik van het 

zorgproces.  

Deze paragraaf gaat over de informatienood en de wijze van communiceren tijdens het 

rusthuisverblijf. De inhoud van de vragen houdt tijdens het verblijf meer verband met 

de dagdagelijkse zorg en gebeurtenissen. De wijze waarop er gecommuniceerd wordt, is 

weinig verschillend naar het verzorgend personeel als naar de directie toe, hoewel 

vragen over de zorg eerder aan verzorgende gesteld worden en de klachten eerder ter 

ore komen van de directie.  

Familieleden hebben de verwachting dat de oudere in het rusthuis de volledige zorg 

ontvangt. Ze willen dat de resterende tijd goed verloopt. Ze geven aan dat ze, door de 

onmondigheid van de bewoner, vaak in de plaats treden van de bewoner om wensen of 

verwachtingen duidelijk kenbaar te maken.  

F.: “Degene die zich nog goed kunnen behelpen i, en die niet dement zijn , dat zijn in feite in 

een RVT de goeie. Als ge maar iets hebt gelijk  dat je niet goed kunt marcheren en dat ge er uw 

verstand bij hebt. Dan is zoiets goed, want dan hebt ge zelf controle, maar gelijk zij, zij heeft 

geen controle i.” 

Ze treden als het ware op als advocaat en rechter. Ze verdedigen de bewoner en spreken 

een oordeel uit over de zorg. Dit kan maar wanneer de familieleden duidelijk en correct 

geïnformeerd worden. Hierbij is het belangrijk dat er sprake is van een open 

communicatie en dat de informatiestroom in beide richtingen kan verlopen. Ook recht 

uit zijn en er geen doekjes om winden wordt geapprecieerd door de familie.  

F.: “En die zegt gelijk dat het is, want met doekskes om te draaien zou ik niets zijn.” 

F.: “Maar dat heb ik ook euhm … (stilte) … dat ze hier een beetje meer rechtuit, alé vind ik. Als 

er iets is, als er problemen zijn, dat ze dat willen aanzien als een probleem.” 

F.: “Ja dat wij ook zegden en we hebben dat toen ook wel nekeer gezegd i. Ge moet dat niet 

achter de rug zeggen i, ge moet dat tegen de mensen zelf zeggen i.” 

Het frustreert familieleden wanneer geen rekening gehouden wordt met hetgeen ze 

zeggen.  
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F.: “En ze gingen zij met alles rekening houden, veel rekening is daar niet mee gehouden.” 

F.: “We zeggen dat hier aan iedereen en toch houden ze er geen rekening mee.” 

F.: “En ze noteerden dat dan nog i, want als we daar dan nekeer bijeengeroepen zijn, dan 

noteerden ze dat allemaal i. Maar dat gaf allemaal geen verandering i.” 

Het geeft hen een knagend gevoel wanneer ze niet alles durven zeggen. Sommigen 

vinden dat ze niet kunnen blijven reclameren. Anderen zijn bang dat de aanhoudende 

klachten zouden leiden tot een minder goede zorg voor de bewoner.  

F.: “Maar ge kunt niet blijven … Ge gaat toch niet altijd klachten indienen, want ge moet zien 

dat ze ons moeder dan hier niet zitten op te steken en ge weet gij dan ook niet of ze dan niet 

goed zou opgevangen worden. En daarmee laat ge dat zo.” 

F.: “Ja, ja. Dat ik euhm soms veel meer dingen zou zeggen maar dat ik dan denk … nee doe dat 

niet want euhm ge maakt het er misschien slechter mee in plaats van beter.” 

Enkele familieleden geven vaag aan dat het fijn zou zijn mocht het personeel meer 

rekening houden met wat de bewoner vroeger graag deed. Familieleden hebben kennis 

over de achtergrond van de levensgeschiedenis van de oudere. Niet altijd wordt dit 

uitgesproken naar het (verzorgend) personeel toe, opdat zij daarmee rekening zouden 

kunnen houden. Waarom dit zo is, werd niet verder bevraagd tijdens de interviews.  

F.: “Moest er misschien, da’s misschien iets dat niet mogelijk is, moest het verplegend 

personeel van die bepaalde mensen zo op de hoogte zijn van het minimale dat ze nog weten, dat 

ze daar met hen nekeer kunnen  over praten. Dat zou misschien nog idealer zijn.” 

F.: “En ook ja, wij kennen ze al zolang en zij vallen daar gelijk toch in. Maar ge kunt hun dat 

wel altijd zeggen ze. Als ge iets niet goed vindt of als ge ze iets wil zeggen van vroeger of zo. 

Dat gaat zeker. Ik zeg het die mensen zijn hier vriendelijk en doen echt hun best.” 

Veel familieleden vinden het aangenaam als ze spontaan worden aangesproken, als ze 

op de hoogte gebracht worden of als er ruimte is voor een informele babbel. Het geeft 

hen een goed gevoel dat iedereen aanspreekbaar is. En het spontaan verwerven van 

informatie reduceert hun bezorgdheid en onzekerheid. 

F.: “Ja, ja … dus nu ben ik hier tevreden en dat we ook nekeer iets kunnen vragen … .” 

F.: “Awel, ze zijn vriendelijk en ge kunt ze wel iets zeggen.” 
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F.: “Goh, ik vind da’s goed. Ja, echt. Ge kunt a zo nekeer klappen met de verpleegsters, ge kunt 

a zo nekeer iets vragen, nekeer iets zeggen en ge zit dan ne keer te lachen en, en … ja, ja da’s 

waar da’s goed!” 

F.: “We kunnen hem (de directeur) gewoon aanspreken en hij zegt altijd ‘ja t is X en niet 

directeur.” 

F.: “En als we dan weer komen dan is dat verslag uitbrengen bij de verpleegsters op de gang. 

Wat is er gebeurd, wat heeft ze gedaan, wat heeft ze niet gedaan … euh i. En als er hier iets 

gebeurd was, dan was dat. Alé ’t is heel iets totaal anders. En ik denk dat de mensen eigenlijk 

nu ook meer informatie krijgen. Spontaan, ook meer informatie alé vanuit de hoofdverpleegster 

uit.” 

Een aantal familieleden maakt gebruik van een gemeenschappelijk schrift dat zich op de 

kamer van de bewoner bevindt. Daarin beschrijven zowel de familieleden als het 

verzorgend personeel specifieke aandachtspunten, opmerkingen, het beknopt verloop 

van de dag, etc. Het helpt de familieleden te weten wat er gebeurd is tijdens dagen 

waarop ze niet op bezoek kwamen. En het geeft het personeel zicht op wat de familie 

bezighoudt, waarmee ze verder rekening kunnen houden.  

F.: “We hebben ook zo een schriftje op ons mama haar kamer. En iedereen, dus van de zussen 

en de verzorgenden, kunnen dat lezen en daarin schrijven en zo weet iedereen ook altijd alles. 

En als er dan al nekeer iets is, dan bellen we of zo.” 

F.: “(…) en ze noteren ook alles enne euh ja, ja en wij noteren ook alles in een boekske. We 

hebben zo een boekske op haar nachttafelke liggen. Daarin staat dan wat ze gegeten heeft of 

wat ze gedaan heeft of hoe dat ze was en zo. En zo weet de een dat van de andere ….” 

Wanneer blijkt dat er iets uitgeklaard moet worden, kan dat aanleiding geven tot een 

familieraad. Daarin zitten enkele verzorgenden, de directie en familieleden rond de tafel 

om in overleg een oplossing te vinden voor een probleem of een antwoord te vinden op 

een vraag. Dat wordt door de familieleden gewaardeerd.  

F.: “Kijk straks hebben we nog familieraad, met de directeur en de hoofdverpleegster om 

nekeer te kijken voor die nieuwe stoel en zo … Wel ja, meestal is het de familie die dat nekeer 

vraagt, maar nu is het op voorstel van de hoofdverpleegster. En zo zit iedereen nekeer rond de 

tafel. Da’s niet slecht ze. Da’s wel interessant om samen beslissingen te nemen en dingen te 

overleggen. Da’s ook zo’n verbetering. Ge hoort erbij  en da’s toch wel belangrijk vind ik, dat 
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ge weet wat er gebeurt, wat er gaat gebeuren en dat ge van twee richtingen informeert en 

geïnformeerd wordt.” 

3.3.2. Wat maakt de beleving van de geboden zorg positief 
of negatief  

Of de familieleden de zorg positief of negatief ervaren is afhankelijk van verschillende 

factoren. Enerzijds zijn er factoren die toe te schrijven zijn aan de familieleden, 

anderzijds zijn er factoren die meer behoren tot het personeel van het rusthuis. 

  Tabel 1: Overzicht van beïnvloedende factoren 

POSITIEF NEGATIEF 

Sociale context van de afdeling Afwezigheid van het personeel 

Gemotiveerd verplegend personeel  Weinig personeel werkt met overtuiging 

Vast personeel: schept een band en 

vertrouwdheid 

Permanentie, aanwezigheid : veilig & rust 

Geen nauwkeurige en punctuele zorg met 

betrekking tot medicatie + gebrek aan 

controle en nauwlettendheid 

Bekwaamheid + kennis : veiligheid Achteruitgang gezondheid sinds verblijf 

Geen nummer zijn Een nummer zijn 

Huiselijk – thuis - kleinschalig Betuttelen 

Vriendelijk zijn – communicatie - overleg Familielid doet het liever zelf  en beter 

Goed eten: bewoners verdikken Spanningen en ruzie tussen bewoners 

Vpk zijn bezig met bewoner en er zijn 

activiteiten 

Geen zorg op maat: maaltijden / desserts 

Gevoelens van familieleden Gevoelens van familieleden 

 

De mate waarin de familieleden de beslissing tot opname als positief ervoeren en de 

mate waarin ze de beslissing aanvaard hebben, beïnvloedt de ervaring van het verblijf. 

Een aantal familieleden zeggen dat ze veel liever zelf voor de dementerende zouden 

zorgen en dat ze het ook beter zouden doen dan in het rushuis. Dat heeft een negatieve 

invloed op de perceptie van de zorg. Familieleden die het als de beste oplossing zien, en 

zich daarbij neergelegd hebben, zullen eerder geneigd zijn tevreden te zijn over de 

geboden zorg. Zeker wanneer ze merken dat de bewoner ook tevreden is. 
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F.: “Ja het feit dat ik het aan anderen moest overlaten, dat ik het zelf niet kon doen. Ik zou het 

liever zelf gedaan hebben omdat ik dan wist dat als ik het deed dat het dan beter zou geweest 

zijn.” 

F.: “… dat lukt niet en op den duur zijt ge zeker dat dat het beste was. En ik vind de verzorging 

is hier ook goed, en ze krijgen warmte. Ze hebben hier in feite alles wat ze nodig hebben.” 

F.: “Ik zeg het, we zijn content dat ze naar hier kon komen en dat ze goed verzorgd wordt. Als 

het dan toch niet anders kan is dat het beste wat er is. En als ge ze hier ziet en de verzorging en 

zo, ja, dan zijt ge toch nog een beetje content.” 

De manier waarop er interactie is tussen het personeel en de familieleden is ook van 

invloed op de wijze waarop familieleden de zorg ervaren. Wanneer er een open 

tweerichtingscommunicatie aanwezig is, en wanneer met beide ‘partijen’ rekening 

gehouden wordt, dan zal dat een positieve invloed hebben. Familieleden zullen zich 

daardoor erkend en ‘gehoord’ voelen. Door duidelijke communicatie over de zorg 

voelen familieleden zich zekerder over wat gebeurt en hoe alles verloopt; ook wanneer 

ze er niet zijn.  Personeelsleden zullen begrip krijgen en de verstandhouding zal 

aangenaam zijn. 

De meeste beïnvloedende factoren liggen bij de personeelsleden. Ze moeten aanwezig 

zijn zodat ze steeds kunnen ingrijpen, bereikbaar zijn en aanspreekbaar zijn. De 

aanwezigheid van een vaste zorgequipe geeft zowel de bewoners als de familieleden een 

gevoel van vertrouwdheid. Het schept niet alleen een band, maar het creëert ook een 

veiligheidsgevoel, geborgenheid en rust. 

F.: “Afin toen ze hier dan uiteindelijk beneden was … dat was … dat was hier verschrikkelijk. 

Wel ge zag hier werkelijk niemand, maar dan werkelijk niemand  … Geen verpleegster, ge ging 

hier echt lopen, eerlijk waar. Er waren er weinig die met overtuiging die gang hier deden Ik ben 

dan uiteindelijk bij de directeur geweest om ja, mijn beklag te gaan doen, want dat was hier niet 

te doen. (…) Ik zei: kijk ik weet niet goed in hoeverre die verpleegsters eigenlijk opgeleid zijn 

om bij deze dementerende mensen te werken. Hij zij dat hij dus een systeem aan het uitwerken 

was dus om op elke gang eigenlijk mensen te zetten die er permanent zijn. Alé met hun 

beurtrollen maar die met een vast patroon werken …en alé dat is echt, ge kunt dat niet geloven 

wat voor en verschil dat hier nu is..” 

Verzorgenden moeten bezig zijn met de bewoners en zorg op maat verlenen. Niets 

frustreert de familieleden meer dan dat de verzorgende de bewoner in een situatie stelt 
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die niet kan. Velen vertellen hierover ervaringen over de wijze waarop maaltijden 

gegeven worden en waarbij de bewoner ze zelf niet kan nuttigen. 

F.: “Ja, dat is nu gelijk dat ge thuis zijt, ge zijt echt thuis. Die verpleegsters en die verzorgsters 

die hier nu zijn, die zijn met die mensen bezig. Die geven hun eten. Vroeger was het dikwijls dat 

dat bord voor hun stond terwijl ze het niet konden opeten en dan lieten ze dat daar zo staan. Dat 

was echt zielig.” 

Het aanbieden van activiteiten aan de bewoner wordt door een aantal familieleden als 

zinvol ervaren, maar anderen zeggen dat hun familielid er eigenlijk niets aan heeft. Ze 

vinden het wel goed dat de bewoners betrokken worden en dat ze gezelschap hebben. 

Maar ze vinden het niet nodig dat de bewoner ook effectief deelneemt aan de activiteit. 

‘Er bij zijn’ betekent voor deze familieleden veel meer dan ‘de deelname’. Het geeft de 

familieleden ook het gevoel dat de bewoner nog niet is afgeschreven. Ze mogen er nog 

bijhoren en er zijn. Dat gevoel krijgen is heel belangrijk volgens de familieleden.  

Het betekent veel voor familieleden wanneer ze merken dat personeelsleden met volle 

overtuiging en gemotiveerd aan de slag zijn. Daarom vinden ze het belangrijk dat het 

personeel over de nodige kennis beschikt, over de specifieke noden van de 

dementerende. Het is eveneens een vereiste dat de personeelsleden bekwaam zijn en dit 

ook uitstralen. Het werd als heel positief ervaren dat de personeelsleden zelf hun 

voorkeur mochten geven op welke afdeling ze tewerkgesteld wilden worden. Dat gaf de 

familieleden een goed gevoel omdat ze zo zeker waren dat die personen die op die 

afdeling werken dat ook graag zelf wouden.  

F.: “En dan ook wat ik zeer goed vind is, euhm dat hij (directeur2) het verplegend personeel 

heeft laten kiezen waar ze staan. Dat voelt ge heel goed. Ze hebben er allemaal  niet kunnen 

voor kiezen, 2/3 geloof ik hebben ervoor geopteerd om daar te staan. Dat voelt ge wel, en ook 

dat ze dezelfde personen altijd hebben, dat schept een band met ons en met de persoon zelf.” 

Enkele familieleden uitten hun bezorgdheid over de wijze waarop medicatie wordt 

gegeven. Ze verwachten dat dit punctueel, nauwlettend en nauwkeurig gebeurt. Ze 

stellen dat het ten aanzien van dementerende extra belangrijk is om controle uit te 

oefenen. Wanneer dit alles gebeurt dan wordt de zorg veel positiever gepercipieerd en 

ervaren. 
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3.3.3. Rollen en taken van het familieleden  

Familieleden kunnen verschillende rollen vervullen tijdens het verblijf. Het vervullen 

van één bepaalde rol sluit vaak niet uit dat ook een andere rol ingevuld wordt. De 

rol(len) die ze vervullen is afhankelijk van de wijze waarop ze de beslissing genomen en 

aanvaard hebben,  van de wijze waarop ze de zorg - verleend door het personeel - 

beoordelen en van de gevoelens die ze ervaren. 

Vanuit de rol die ze weggelegd zien voor zichzelf zullen ze bepaalde taken uitvoeren. 

Deze taken worden meestal uitgevoerd op het ogenblik dat ze op bezoek gaan. 

Bijgevolg worden de taken daar besproken.  

Uit de interviews kwam naar voor dat familieleden gedurende het verblijf volgende 

rollen vervullen ten aanzien van de bewoner. 

- Familieleden vervullen een ouderrol (moederrol) ten aanzien van hun ouder.  

- Ze treden op als waarnemer – controleur binnen het rusthuis.  

- Ze treden op als familielid dat de band tussen de buitenwereld en de bewoner 

bewaart.  

- Ze treden op als liefhebbend en bezorgd familielid.  

- En ze treden op als mantelzorger.  

Een aantal van de rollen worden verduidelijkt en geïllustreerd door middel van 

interviewfragmenten.  

Zoals eerder reeds werd aangegeven houdt het zorgen voor en de zorgen om de oudere 

niet op wanneer de oudere wordt opgenomen in een rusthuis. De stelling ‘eens 

mantelzorger, altijd mantelzorger’ is hier zeker van toepassing. Dit blijkt des te meer uit 

de verhalen van familieleden die vóór de opname intensief zorg hebben gedragen. Ze 

geven aan hoe moeilijk het soms is om de zorg over te dragen aan personeelsleden en 

om de oudere ‘los te laten’. Als mantelzorger blijft het familielid bepaalde aspecten van 

de zorg op zich nemen. 

F.: “Euhm ja, die zorg van thuis viel weg, maar ik kom nog elke dag nu. … Ik tracht haar dus 

alleszins een keer naar toilet te laten gaan voor de meiskes ulder zorgen en beetje uit handen te 

nemen. … Ik pak ook nog altijd de verantwoordelijkheid op, kijken of ze haar medicatie krijgt 

op tijd, of alles naar haar zin is. (…) ja, ik moet zoveel mogelijk gaan, en dat ik, ja nog zoveel 

mogelijk ook verantwoordelijkheid nemen voor haar als ze ginder is. Dus het feit dat ik hier 
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zoveel ben is omdat ik het, alé omdat ik dat wil. ’t Is eigenlijk meer omdat ik het mij verplicht 

voel hoor. Ik ben eigenlijk zo, dus ja. Ik vind dat maar normaal dat ik dat doe … .” 

Aangezien de dementerende bewoner niet altijd meer in de mogelijkheid verkeert 

zijn/haar wensen duidelijk te maken en/of zijn/haar ongenoegen te laten blijken, hebben 

familieleden het gevoel dat ze moeten waken over de nodige en goede zorg. Wanneer 

familieleden niet altijd tevreden zijn over die zorg, zullen ze zich geroepen voelen te 

controleren, te ‘champetteren’. Daardoor willen ze de belangen van de ‘onmondige’ 

bewoner verdedigen en voornamelijk een goede zorg garanderen. In sommige situaties 

zal vanuit de ontevredenheid de rol van mantelzorger blijven bestaan.  

F.: “En dan hebben wij gezegd: kijk wij gaan zelf elk met ons vijven elk een avond vanaf vijf 

uur. En dan deden wij de sociale controle.” 

F.: “Dus wij gaan regelmatig ,nekeer gaan checken. Ik durf ook ‘s middags nekeer naar ginder 

rijden met mijnen fiets, dat ik zeg ik ga eens kijken hoe het ginder zit met haar eten. Awel euh, 

dan gaan wij eigenlijk een beetje gaan controleren en wij gaan ons bezoek daarop richten.” 

Veel familieleden vertellen hoe hun ouder eigenlijk terug een ‘groot klein kind’ is 

geworden. Ze hebben het gevoel dat zij nu als moeder optreden voor hun moeder. Die 

moederrol nemen ze van harte op. Dit omdat er een band bestaat tussen moeder en kind 

die niet te verbreken is, omdat ze ‘iets kunnen terugdoen’ voor hun eigen moeder die 

jarenlang voor hen heeft zorggedragen en omdat ze het gevoel hebben dat dit 

automatisch  gebeurt en logisch is. Dat dit als logisch ervaren wordt, wordt verklaard 

omdat ze immers familie zijn.   

F.: “Ik doe dat wel graag, eigenlijk a zo haar een beetje vertroetelen. Dan denk ik, a ja gij hebt 

dat bij mij gedaan en nu heb ik zo een beetje de occasie om dat voor u te doen.” 

F.: “Ik ben in feite nu haar moeder i … maar ik vind dat maar normaal.” 

F.: “Al die jaren dat er een band was. Ja, ik ben zo, dat moedergevoel, dat zorgende. En ja, het 

is en blijft uw moeder i.”  

En omdat ze familie zijn, vinden ze zichzelf soms de best geschikte persoon om de band 

met vroeger te behouden. Ze weten hoe het vroeger was, ze kunnen daarnaar verwijzen. 

F.: “Een druppelke drinken, dat doet hij graag … dat is zo nog iets dat hij kent van vroeger.” 
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3.3.4. Bezoek  

In voorgaande paragraaf werd besproken welke rollen familieleden invullen. Deze 

rollen bepalen vaak de wijze waarop familieleden hun bezoek invullen en het tijdstip 

waarop ze op bezoek komen. 

Uit de interviews blijkt dat de meeste familieleden verscheidene keren per week op 

bezoek komen. Sommige familieleden spreken onderling een beurtrol af, zodanig dat de 

bewoner elke dag iemand ziet. Een aantal familieleden vertellen dat het belastend is om 

in de planning daarmee steeds rekening te houden. Ze vertellen dat ze ook een eigen 

leven hebben, soms gevuld met hobby’s, thuiswachten, een job, een gezin, etc. Hoewel 

de planning niet altijd evident is en soms als belastend wordt ervaren, uiten een aantal 

familieleden tijdens het interview dat de bezorgdheid om de bewoner constant aanwezig 

is en dat een bezoek deze bezorgdheid tijdelijk kan verlichten. Wanneer ze op bezoek 

geweest zijn, zijn ze gerust gesteld, ze zijn zeker en hebben het eens gezien..  

F.: “En nu ze hier is, moet je er wel meer rekening mee houden. Ja, vooral bezoekjes plannen. 

Want ge moet rekenen dat ik toch altijd een namiddag kwijt ben. Ik vind dat niet erg. Maar ge 

moet toch altijd de tijd rekenen dat ge op en af gaat. En we hebben een beurtrol, dus ge moet 

zien wie wanneer komt en als er nekeer iets wijzigt moet ge zien wie dan gaat.” 

Het bezoek kan het karakter krijgen van een gezellig samen zijn zonder meer, maar het 

kan ook gebeuren vanuit een bepaalde ‘opdracht’ of rol die familieleden vervullen. In 

vorige paragraaf werd beschreven welke rollen familieleden vervullen.  

Familieleden die zich zorgen maken over de zorgverlening hebben de neiging hun 

bezoek zodanig af te stemmen opdat ze kunnen controleren of hun ouder de nodige zorg 

en medicatie ontvangen heeft. Een aantal familieleden zullen onverwachte bezoeken 

inlassen, zodat ze kunnen nagaan hoe het is als ze niet verwacht worden. Deze 

familieleden zullen sneller zorgtaken overnemen of aanvullende zorg bieden. Ze zullen 

hun oudere zelf eten geven, toiletzorg bieden, enzovoort. Sommigen nemen verlof om 

ervoor te zorgen dat de oudere zeker aan bepaalde activiteiten zal kunnen deelnemen. 

Ze vergezellen dan de oudere gedurende de activiteit. Bij deze familieleden staat de rol 

van ‘controleur’ centraal tijdens het bezoek.  

F.: “Euhm praktisch alles wat er georganiseerd wordt. Dan pak ik mij verlof en zorg ik dat ik 

vooraan zit met haar. Omdat ik weet dat als ik daar niet ben, dan ben ik niet gerust of ze wel 

tijdig haar zullen halen, of dat ze er wel zal geraken. Ik neem haast altijd verlof dan. Ja, om 
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haar vooral nog zoveel mogelijk te geven wat hier nog te beleven valt. En ik geniet daar dan 

ook van i, ja.” 

Aangezien de rol van de mantelzorger niet ophoudt te bestaan bij een opname, wordt 

ook vanuit deze rol een bezoek ingelast. Een aantal familieleden blijven zorgtaken 

opnemen vanuit eigen gevoelens. Familieleden die vóór de opname zorg droegen voor 

de bewoner, blijven de mantelzorg verder zetten. Ze hebben het soms moeilijk om de 

zorg over te dragen en om de bewoner ‘los te laten’. Sommigen hebben een belofte niet 

kunnen waarmaken om zelf voor hun ouder te zorgen. Ze voelen het als een plicht en 

voelen zich verantwoordelijk om dit te blijven doen voor hun ouder.  

Andere familieleden willen vanuit de familiale band die er is en vanuit de rol van 

liefhebbend familielid de bewoner ‘vertroetelen’. Ze willen er alles aan doen opdat de 

oudere zich goed zou voelen, opdat de oudere dat kan doen en hebben wat ze graag doet 

en heeft. Kinderen willen de zorg en liefde teruggeven aan hun ouder die ze zelf 

jarenlang ontvangen hebben. Vaak zorgen ze ervoor dat een bezoek gezellig gemaakt 

wordt door bijvoorbeeld een gebakje mee te brengen, door samen naar TV te kijken, te 

knuffelen, te babbelen, enzovoort. Ze willen samen zijn en genieten. Ze zeggen dat de 

resterende tijd vooral goed moet zijn.  

F.: “Als ik hier ben dan is het meestal al na de werkuren. Dan ben ik hier voor mijn moeder en 

niet voor de rest. Dan zitten we op haar kamer en kijken wat TV en zo. Ge ziet dat ze daarvan 

geniet.” 

F.: “Als ik op bezoek ga. Ik zal altijd iets meedoen. Zodanig dat ge zogezegd een beetje een 

babbelke hebt. Want dan is dat zo door het feit dat ge iets mee hebt, dat is dan een beetje 

gezelliger ook i.” 

Het bezoek kan ook als bezoek ervaren worden zonder meer. Een wekelijks bezoek 

brengen zoals het vroeger was. Het bezoek ervaren zonder de zorgen en ongerustheid, 

maakt het aangenaam om te komen. Ook hier staat samen zijn en genieten centraal 

tijdens het bezoek en niet zozeer het zorg geven aan de bewoner.  

F.: “Thuis was dat niet plezant meer i. Nu komt ge hier, en ge ontspant terug samen. Dienen 

last is weg, ge moet niet meer zorgen. Automatisch brengt dat allemaal minder miserie mee, dus 

ja ge kunt hier iets komen drinken en zo.” 

F.: “Wij hebben vroeger, alé dus vroeger als we nog bij haar thuis gingen en als ze zo op alles 

commentaar had, toen zeiden we altijd: ‘ja we moeten nog nekeer naar huis gaan’. Dan hebben 
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we meer ervaren dikwijls als alé ja, ja we moeten nog nekeer bij ons moeder. Ja wij moeten i 

want het is al zolang geleden. En nu, alé dat hebben we nu niet meer i. Nu is dat van alé ja, kom 

we gaan nekeer bij mémé i. Zo i.” 

Meestal komen er verschillende ‘motieven’ aan bod tijdens één bezoek.  

3.3.5. Afdeling en context  

De werkwijze op een afdeling en het uitzicht van de afdeling dragen ertoe bij of 

familieleden een goed of slecht gevoel hebben over hun beslissing en over het verblijf. 

In zowat alle interviews komt aan bod dat de kleinschaligheid en huiselijkheid een 

‘thuis’-gevoel geeft. De bewoners en hun verzorgers vormen als het ware één 

gemeenschap, wat ook het gevoel van vertrouwdheid in de hand werkt.  

F.: “Ja, dat is ‘t; ge zijt thuis, ge zijt echt thuis.” 

F.: “Ge hebt het gevoel dat ge hier moogt zijn, ja een beetje thuis zijn, ja, ja … Dat stemt 

iedereen rustiger ook.” 

Oorspronkelijk hadden de verzorgenden geen vaste ‘stek’ binnen de afdeling zelf. 

Aangezien er geen bureau of verpleegpost op de afdeling aanwezig was, werd de  

directe afwezigheid van het personeel als heel negatief ervaren. Er was geen permanente 

controle, meer zorg op afstand en dat veroorzaakte ongenoegen te wijten aan 

ongerustheid, machteloosheid en frustratie. Beschrijvingen als: ‘het was hier een 

vergeetput’, ‘het is hier van de hel een hemel geworden’, ‘het is hier van het vagevuur 

de hemel geworden’, ‘nu is het hier een hemeltje op aarde’, het is hier een echt paradijs’ 

duiden erop dat de huidige werking geprezen wordt.  

F.: “Ook dat is verbeterd. Het is gezelliger geworden. Ik zeg het, ik zeg altijd dat het hier van 

de hel een hemeltje geworden is. Vroeger was dat hier echt een vergeetput. Maar nu, iedereen 

kent iedereen, de mensen eten en drinken samen, de verpleging doet al eens een klappeke. Alé 

het is hier een stuk, hoe zal ik het zeggen, huiselijker geworden. Ge voelt u geen nummer.” 

Familieleden vergelijken het uitzicht en de werking van de afdeling met deze van 

andere rusthuizen, vaak vanuit wat ze horen vertellen hebben van andere mensen. Het 

betekent voor hen veel dat het gebouw niet groot is, niet grauw is en dat het modern 

oogt. Dat er geen ‘slaapzalen’ zijn, maar ieder zijn eigen kamer heeft, dat er een 

gemeenschappelijke ruimte is waar samen de maaltijden worden genuttigd, dat de 

  64 



    

bewoners vaak samen zijn, maar als ze willen ook hun privacy krijgen, dat de werking 

van de afdeling huiselijk is en dat de diensten goed geleverd worden door het personeel, 

zijn allemaal factoren die de familieleden een goed gevoel geven. Sommige maken de 

vergelijking met een rusthuis waar te veel bedden zijn en maken daaruit de 

veronderstelling dat niet iedereen goede zorg kan krijgen in die situatie. Anderen 

zeggen dat het aangenamer is om in dit gebouw binnen te wandelen dan in een oud 

uitziend groot gebouw.  

F.: “Ik heb nog andere rusthuizen gezien en die waren oud en daar was dat zo niet die 

contacten. Dat was toch anders … Hier is het jong en iedereen praat met elkaar. Ja, ja ’t is hier 

goed.” 

F.: “Het is niet ver, ’t is niet groot, ge wordt niet als een numero behandeld. Ja, want ge denkt 

dat ze haar beter kunnen verzorgen i. Want in zo’n groot spel waar ze er honderd hebben, dan 

kunnen ze dat toch niet goed doen.” 

F.: “En als we nu de vergelijking maken dan valt dit rusthuis hier zeer goed mee hoor. Ik moet 

zeggen dat de werking hier toch zeer, zeer goed is hoor. Ik denk toch ook dat hier de inzet en de 

creativiteit die men zo aan de dag legt, toch wel zeer goed zijn en goed op elkaar afgestemd is. 

En ja, ook ten opzichte van ons i.” 

In de periode waarin familieleden ontevreden waren, overwogen ze de oudere uit het 

rusthuis weg te halen. Sommigen speelden met de gedachte de oudere terug bij zich 

thuis te nemen, anderen gingen op zoek naar een beter rusthuis. Door de belofte dat 

alles ging veranderen en verbeteren zijn alle bewoners gebleven. Familieleden stelden 

ook dat het voor de oudere zelf beter was omdat een wijziging van de leefomgeving de 

verwardheid van de oudere in de hand werkt. 

F.: “Mijn mama is lang opgeschreven geweest in een ander rusthuis omdat we hier niet content 

waren. En dan zeiden we ‘we trekken ze daar weg i’. Maar dat is volledig voorbij, nu is het al 

meer dan een jaar dat we zeggen: ‘nee ze blijft daar, en dat i’s goed.’.” 

F.: ‘In het begin kwam ik haar hier altijd buiten halen. Ik  zei altijd: ‘ik ga ze terug bij mij 

nemen’ … ik was hier niet tevreden. Maar ja ik werp ze gene steen … ze zaten overal en er is 

personeelstekort. Ja een gebrek aan personeel i …” 
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3.4. Steun  

Er is tijdens de interviews niet uitdrukkelijk gevraagd naar de steun die familieleden in 

het rusthuis ervaren. Ongeacht in welke fase het familielid zich bevindt, steun is een 

onontbeerlijke factor om zich goed te voelen. Zowel wanneer de beslissing genomen 

wordt, als tijdens het verblijf, zijn familieleden op zoek naar bevestiging of naar een 

uitlaatklep. Soms wordt die gevonden bij familieleden, soms bij collega’s, soms bij de 

huisarts en soms in het rusthuis. Enkele interviewfragmenten illustreren dit: 

F.: “Ja, vooral bij de huisarts. Die was er altijd als hij iets kon doen. Ik mocht altijd dag en 

nacht bellen als er iets was. … Hij was echt wel een steun, zeker als ze naar hier gekomen is.” 

E.H.: “Had u het gevoel dat u bij anderen terecht kon hier?” 

F.: “Dat was allemaal heel verschillend. Er was hier een verpleegkundige die werkelijk de 

voeten vanonder haar liep. En voor de patiënten en voor ons. Da’s een waar we altijd, echt 

waar, dat was een parel voor de mensen en voor ons feitelijk ook. Dus ja, … Maar voor de rest, 

ja … de steun werd dikwijls onder de familieleden zelf gezocht.”  

F.: “We zijn met vijf zussen en we hebben een heel goede band. We vertellen alles en hebben 

veel aan elkaar. Als er vragen zijn of zo, of iemand nekeer moet binnenspringen of zo … dat lukt 

wel goed. We hebben veel steun aan elkaar en ik heb dat ook zo niet nodig bij anderen.” 

F.: “ Dat doet zeker veel, ik zeg het de sfeer hier en de familie. Da’s zeker dadde, alleen zou ge 

dat niet kunnen. Nee ge zou dat niet volhouden. Als ge zo voelt dat ge echt geen steun krijgt van 

iemand, nee dat zou ge niet volhouden. Nu is dat gezamenlijk overleggen, bij elkaar 

terechtkunnen … ge weet dat ze er voor hen zijn, maar toch ook voor u.” 

En hoewel familieleden zeggen dat ze wel ergens steun ontvangen, geven ze ook aan dat 

ze niet altijd willen aankloppen bij mensen. Ze willen anderen met hun zorgen niet tot 

last zijn of hen daarmee niet storen. Familieleden zeggen ook dat verzorgenden daartoe 

niet altijd de nodige tijd hebben. De contacten beperken zich vaak vooral tot het 

uitwisselen van informatie over de bewoner. Kleine blijken van aandacht en waardering 

ten aanzien van het familielid vormen een vorm van erkenning en ondersteuning.  

Opvallend is dat familieleden wel aangeven hoeveel deugd het doet in deze studie hun 

verhaal te kunnen vertellen. Wanneer in de inleiding voorafgaand aan het interview 
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gezegd wordt dat er vaak gevraagd wordt “hoe het met X gaat”, maar zelden gevraagd 

wordt “hoe het met de ‘mantelzorger’ gaat”; dan wordt dit steevast bevestigd.  

F.: “Ja, ja en zo, t ‘is gelijk dat ge in het begin zei … mensen vragen allemaal nekeer ‘en hoe is 

‘t met X,  maar niemand vraag nekeer, en hoe is het met u’, sporadisch nekeer, maar ja, toch 

praat ge daar nekeer graag over i. Maar ja, ge begint daar niet altijd over … als ze het mij 

vragen ja, dan wel … maar anders … Dus als ze mij er niet naar vragen dan zeg ik er niet veel 

over. Want ja, anders zeggen ze ‘hij begint er weer over, en ja als ze er naar vragen dan kunde 

dat allemaal nekeer kwijt i.” 

F.: “goh ja, dat is waar … ik heb dat vorige week nog gemerkt. Toen ze in het ziekenhuis was, 

toen vroeg iedereen inderdaad ook ‘hoe is het met X’, maar als familielid moet ge toch heel 

flexibel zijn.”  

Sommige familieleden die niet steeds met hun verhaal bij iemand  terecht kunnen, 

voelen zich regelmatig in de kou staan of houden alles voor zichzelf 

F.: “Ja, ik heb toch het gevoel dat ik alleen ben. Omdat ik hier alle dagen ben, word ik toch wel 

meer als familielid benaderd. Ze kennen mij en weten wie ik ben. Maar nee, ze vragen niet hoe 

het met me gaat. Ja (zucht) dat mis ik wel, ja. Hier vragen ze dat nooit nekeer ‘hoe gaat het met 

u, of zo of, hoe bekijkt gij dat.’ En dat vindt ik wel belangrijk.” 

E.H.: “hebt u dan soms het gevoel dat u soms alleen staat?” 

F.: “Ja, dat ge zo alleen staat en dat ge zo nekeer nooit uw hart nekeer niet kunt luchten. … En 

alles stapelt zich op en ge houdt dat allemaal voor u en op den duur weegt dat een beetje door.”  

Vaak wordt op het einde van het interview gezegd hoeveel deugd het wel niet doet om 

hun verhaal te hebben verteld. Een aantal familieleden geven aan dat er zo iemand in het 

rusthuis zou moeten aanwezig zijn waarbij ze terecht kunnen om ook hun verhaal te 

vertellen.  

F.: “kijk si … we zullen wij wel zien en pakken gelijk dat het komt. Het heeft in elk geval nekeer 

goed gedaan si. Der is hier zeker wel een sociale help, maar zo iemand gelijk gij nu, bestaat 

hier heel zeker niet. A zo een klaagmuur of gewoon zo iemand waar dat ge nekeer een babbel 

kunt doen om te zeggen hoe dat dat voor u is. Daar zouden ze toch nog iets moeten op vinden i 

voor de familie.”  
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Hoofdstuk 4 
Conclusie, discussie en 
praktijkaanbevelingen 

4.1. Reflectie 

In deze studie werden de ervaringen van familieleden van dementerenden verblijvend in 

een rusthuis onderzocht. Deze studie heeft bijgedragen tot het in kaart brengen van de 

belevingen, ervaringen en informatienood van familieleden van dementerende 

rusthuisbewoners. Er zijn overeenkomsten met bevindingen uit eerdere onderzoeken die 

in de literatuurstudie aan bod kwamen.  

In de eerste plaats blijkt uit ons onderzoek dat het nemen van de beslissing tot opname 

en verhuis naar een rust- en verzorgingstehuis met heel wat ambivalente gevoelens 

gepaard gaat en dat er heel wat factoren zijn die de gevoelens en ervaringen omtrent de 

beslissing beïnvloeden. Legitimatie bleek eveneens een belangrijke rol te spelen. Deze 

legitimatie wordt zowel door andere familieleden als door professionals verleend. Deze 

vaststellingen vinden aansluiting bij de bevindingen uit onderzoek gevoerd door Nolan 

et al. (1996), Nolan & Dellasega (2000) en Ryan & Scullion (2000b). 

De belangrijkste vaststelling in het onderzoek is dat mantelzorgers, ook na een opname 

in een rusthuis, mantelzorgers blijven die begaan zijn met het lot van de oudere. Dit 

blijkt ook uit eerdere onderzoeken. Kellet (1999) stelt op grond van zijn onderzoek als 

uitgangspunt dat na de opname de zorg om en voor de oudere niet ophoudt. Het is 

slechts een nieuwe start met stressvolle betrokkenheid. Ook Lundh et al. (2000) stellen 

dat de periode die onmiddellijk volgt op de opname voor de meeste informanten 

moeilijk is. Ze willen betrokkenheid bij en invloed op de wijze waarop de zorg aan hun 
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familielid verleend wordt. Net zoals uit ons onderzoek, blijkt uit de literatuur dat 

familieleden hun kennis over de patiënt willen gebruiken om goede zorg voor de 

bewoner te bewerkstelligen. Helaas wordt er niet altijd naar gevraagd, naar geluisterd of 

er rekening mee gehouden. 

In ons onderzoek vertellen familieleden dat ze het frustrerend vinden als er geen 

rekening gehouden wordt met (achtergrond-)informatie die zij aanreiken. Ze vinden het 

ook jammer dat niet altijd rekening wordt gehouden met wat de bewoners nog weten 

van vroeger of met wat ze vroeger graag deden. Familieleden vertellen dat ze zelf die 

verbinding trachten te bewaren. Het rusthuis biedt de mogelijkheid om de zorg verder te 

zetten en wordt niet langer meer beschouwd als een noodzakelijk kwaad, maar wel als 

een bondgenoot in de zorg. In die zin moeten familieleden zich aanpassen aan de 

nieuwe situatie waarin de mantelzorg zal plaatsvinden. Mantelzorgers geven aan dat ze 

het soms moeilijk hebben om die zorg over te laten aan derden. Familieleden die 

oorspronkelijk zorgexperts waren, moeten ‘het zorgen voor’ nu aan de hulpverlener 

laten waardoor ze minder controle hebben over de zorg. Tijdens het verblijf is een 

goede interactie en communicatie tussen familieleden en professionele hulpverleners, de 

bouwsteen van een positieve ervaring. In de literatuurstudie komt dit ook naar voor in 

verscheidene tevredenheidsonderzoeken, zoals dat van Ejaz et al. (2002), Tornator & 

Grant (2004) en Hertzberg et al. (2001). De reactie van hulpverleners in hun interactie 

met familieleden bepaalt in grote mate het gevoel van erkenning dat familieleden 

ervaren.  

De informatienood van familieleden tijdens het verblijf heeft voornamelijk betrekking 

op wat er gebeurt tijdens hun afwezigheid. Wat de dementerende zegt is immer geen 

betrouwbare informatie meer. Zoals Hertzberg & Ekman (2000) in hun onderzoek 

aangeven, blijkt ook in ons onderzoek dat het belangrijk is spontaan informatie te 

krijgen, terwijl vastgesteld moet worden dat het initiatief vaak berust bij de 

familieleden. Hertzberg & Ekman (2000) gaven eveneens aan dat familieleden het 

moeilijk hadden kritiek te uiten uit vrees dat dit een negatieve invloed zou hebben op de 

zorgverlening voor de bewoner. Dit werd eveneens vastgesteld in ons onderzoek. Soms 

werden negatieve opmerkingen over de zorg gevolgd door mogelijke ‘verschoningen’ 

als ‘er is te weinig personeel en tijd’ of door aanvullingen als ‘maar ze doen hun best en 

zijn vriendelijk’. Als gevolg van een gebrek aan informatie of als gevolg van 
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ontevredenheid of ongenoegen met de zorg, vervullen mantelzorgers tijdens hun bezoek 

specifieke taken. Naast hun rol als bezoeker vervullen ze nu ook een rol als ‘advocate’ 

of spreekbuis van de bewoner. Het bezoek is een uitgelezen moment om te controleren, 

zorg over te nemen of aanvullende zorg te geven en om antwoorden te vinden op hun 

vragen om zo hun bezorgdheid te reduceren. In ons onderzoek komt voornamelijk de 

bezorgdheid om de goede zorg aan bod. Familieleden voelen zich geroepen om 

enerzijds bepaalde zorgtaken op zich te nemen zoals hulp bij voeding en bij het toilet en 

anderzijds om de wensen van de bewoner kenbaar te maken bij de verzorgenden. Keefe 

& Fancey (2000) hebben het in hun onderzoek over de directe en indirecte 

verantwoordelijkheden. Zij stellen dat familieleden voornamelijk indirecte 

verantwoordelijkheden opnemen. Het belang ervan werd ook duidelijk in ons 

onderzoek. Het verzekeren van de zorg, controle verwerven en invloed kunnen 

uitoefenen is voor familieleden essentieel om de individuele belangen van de bewoner 

te garanderen. Familieleden vinden zorg op maat belangrijk, en verwachten daarom dat 

het personeel over de nodige vaardigheden en bekwaamheden beschikt. 

Tot slot blijkt dat familieleden voornamelijk steun ervaren bij familie, vrienden, 

collega’s en lotgenoten maar minder bij de professional. Uit de interviews blijkt dat 

familieleden er nood aan hebben ook hun eigen verhaal te kunnen vertellen. Vaak 

vinden ze binnen de muren van het rusthuis geen geschikte persoon bij wie ze dit 

kunnen. Zowel naar individuele steun verlening als het bieden van ondersteuning met 

betrekking tot de zorg van de bewoner, kan nog méér initiatief genomen worden. 

De resultaten en interpretaties van dit onderzoek zijn veronderstellingen op basis van 

empirische gegevens. Deze moeten verder getoetst worden om na te gaan of ze 

gegeneraliseerd kunnen worden. Generalisatie vanuit belevingsgericht onderzoek dient 

immers altijd met enige voorzichtigheid te gebeuren. Hoewel de beleving voor elke 

persoon uniek en subjectief is, kan het verworven inzicht ertoe bijdragen de familie 

beter te begrijpen. Een beter begrip en groter inzicht kan leiden tot betere afstemming 

en betere interacties tussen personeel en familie.  

Verder onderzoek is nodig op het terrein van mantelzorgers die minder frequent op 

bezoek komen, op het terrein van de emotionele verwerking van dementie en op het 

terrein van de invloed van het geslacht en de positie op de ervaringen. 
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4.2. Methodologische bemerkingen en 
aanbeveling voor toekomstig onderzoek 

Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van een kwalitatieve methode. Een aantal 

methodologische bemerkingen dienen gemaakt te worden.  

Aan de hand van de interviews werd een goed beeld verkregen van de beleving van 

familieleden. Het onderzoek werd gevoerd met een beperkt aantal participanten in één 

specifiek rusthuis. Er werd geen saturatie bereikt, maar dit was geen vooropgesteld doel, 

doordat er maar in één tehuis interviews zijn afgenomen. 

De factoren die de beleving van de zorg beïnvloeden zijn maar ten dele in beeld 

gekomen. De variatie is immers beperkt. Doordat er een onderscheid gemaakt kon 

worden tussen twee periodes ten gevolge van een directiewissel, kon alsnog een 

vergelijking gemaakt worden en kon op basis daarvan geanalyseerd worden wat de 

factoren zijn die ertoe leiden dat de zorg als goed of slecht ervaren wordt.  

Het is niet bekend waarom personen al dan niet instemden tot deelname aan het 

interview. Als argument werden sociaal wenselijke antwoorden gegeven, zoals: ‘het niet 

mogelijk zijn omwille van de job en/of de kinderen’. Het vermoeden bestaat dat er twee 

hoofdredenen kunnen zijn, namelijk personen die het emotioneel nog niet aankunnen en 

personen die het zich niet meer aantrekken. In het kader van het onderzoek werd gesteld 

dat personen die gerekruteerd zouden worden minstens eenmaal op bezoek kwamen 

omdat personen die niet of nauwelijks kwamen minder feeling zouden hebben met het 

dagdagelijkse gebeuren in het rusthuis. Dit inclusiecriterium beperkte de reikwijdte van 

de studie. De studie geeft geen informatie over de mate van betrokkenheid, noch over 

wat het geval is met weinig betrokken familieleden. Vervolgonderzoek is aanbevolen 

ten aanzien van personen die nauwelijks op bezoek komen. Vervolgonderzoek kan aan 

het licht brengen waarom deze personen afhaken en hoe zij (terug) gestimuleerd en 

aangemoedigd kunnen worden. Bepaalde aspecten kwamen in dit onderzoek niet aan 

bod en werden niet bevraagd. Ook daarvoor is vervolgonderzoek aangewezen. Zo 

kunnen er aan de hand van deze studie geen verklaringen gegeven worden op de vragen: 

‘wat maakt dat mensen samen kunnen genieten?’ en ‘hoe verloopt de emotionele 

verwerking van de diagnose?’. Aangezien er geen criteria werden bepaald met 

betrekking tot de verblijfsduur, bevinden niet alle familieleden zich in dezelfde 
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verwerkingsfase. Sommige hebben de diagnose en het opnameproces al meer aanvaard 

dan anderen. In verder onderzoek kan nagegaan worden welke invloed dit heeft op de 

beleving en ervaring.  

Het gevoerde onderzoek heeft bruikbare informatie aan het licht gebracht om de 

werking te optimaliseren. De overeenkomsten tussen de resultaten van dit onderzoek en 

de bevindingen uit eerder gevoerde onderzoeken, zoals blijkt uit de literatuurstudie, 

laten veronderstellen dat de bevindingen gegeneraliseerd kunnen worden. De beleving 

en ervaringen en noden zijn wel een subjectief gegeven en er is veel variatie mogelijk, 

maar binnen de context van een rust- en verzorgingsinstelling en binnen het zorgproces 

zullen gelijke noden vastgesteld kunnen worden. Vanuit deze bevindingen kan het 

interessant zijn om verder onderzoek te verrichten om blijvende aandacht voor de noden 

van familieleden te behouden en verdere optimalisatie en afstemming te bereiken. 

4.3. Praktijkaanbevelingen 

We hebben ons, vanuit de ervaringen die familieleden vertelden, de vraag gesteld of het 

zinvol is een brochure te ontwerpen en welke informatie deze brochure dan zou moeten 

bevatten. Uit de literatuurgegevens en voornamelijk uit de interviews blijkt dat 

‘informatie’ heel breed gezien moet worden. 

Familieleden hebben op een bepaald moment informatie nodig over ‘dementie’, over het 

verloop, over de omgang met dementerenden. Maar eenmaal ze deze informatie hebben, 

verschuift de informatievraag. Wanneer een beslissing tot opname genomen moet 

worden stellen familieleden zich de vraag of dat een juiste keuze is, welk rusthuis 

geschikt is, hoe het er in elk rusthuis aan toe gaat, wat ze er mogen verwachten. 

Wanneer een keuze gemaakt is en de nieuwe bewoner gesetteld is, worden meer vragen 

gesteld over de specifieke zorg, over de toestand van de bewoner en de rol die ze als 

bezoeker nog zinvol kunnen vervullen. Op dat ogenblik vervullen familieleden enerzijds 

de rol van bezoeker en anderzijds de rol van de verdediger, de spreekbuis van de 

bewoner. Daartoe is het – belangrijker dan de aanwezigheid van een informatiebrochure 

– noodzakelijk dat familieleden inzicht verwerven in wat er dagdagelijks gebeurt én dat 

familieleden voldoende macht hebben om individuele invloed uit te oefenen ten gunste 

van de bewoner. 
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De praktijkaanbevelingen situeren zich daarom op verschillende domeinen. 

1. Informatie over de ziekte 

Informatie over de ziekte, het verloop, de verwerking, de verwachtingen, de omgang, 

etc. vinden alle familieleden, soms met hulp van een professional maar vaker op eigen 

houtje. Een handig hulpmiddel om de zoektocht naar informatie vlot te laten verlopen  

zou een gids kunnen zijn met bronvermeldingen (zowel literatuur, websites als 

mondelinge bronnen). Op deze wijze kunnen geïnteresseerden gerichter informatie 

opzoeken en verwerven, personen aanspreken en/of literatuur consulteren. 

2. Dialoog in het rust- en verzorgingstehuis 

Tijdens het verblijf heeft voornamelijk de kwaliteit van de zorg voor de dementerende 

bewoner een belangrijke emotionele impact. Informatie zoals veelal gegeven wordt, 

maakt in die zin slechts een onderdeel uit van de nodige informatie.  

Minstens even belangrijk als objectieve informatie te voorzien, is het bieden van inzicht 

in wat dagelijks – met de dementerende -  gebeurt in het rusthuis en het voorzien van 

een ‘overlegkanaal’ waardoor familieleden inzicht hebben en het gevoel hebben een 

zeker mate van controle te kunnen verwerven en individuele beïnvloeding te kunnen 

uitoefenen. Een dialoog is daarom nodig. De schriftjes die gehanteerd worden in het 

rusthuis kunnen daartoe een eerste aanzet vormen. Maar deze communicatiewijze mag 

niet als substituut gezien worden voor een gesprek. Naast een gesprek met de 

verzorgenden, dat noodzakelijk is om te weten of het de dementerende goed gaat, is ook 

een gesprek op een hoger niveau, met de leiding van essentieel belang. Bij 

verzorgenden moeten familieleden terecht kunnen voor informatie over wat die dag 

gebeurd is, bij de hoofdverpleegkundigen om veranderingen in dagdagelijkse zorg te 

bespreken en te veranderen en bij de directie om inspraak te hebben in het gevoerde 

beleid. Een familieraad oprichten is daartoe niet voldoende. Dit omdat er dan enkel 

sprake is van vertegenwoordiging of afvaardiging en omdat op deze wijze de belangen 

van alle bewoners verdedigd worden. De individuele belangen kunnen op deze wijze 

minder benadrukt worden. Controle verwerven en invloed kunnen uitoefenen ten 

aanzien van de individuele bewoner zijn voor de familieleden van cruciaal belang. Dit 

zou bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden door het invoeren van een 

(laagdrempelig) spreekuur, of vast tijdstip waarop familieleden kunnen aankloppen bij 

de directie en eventueel het personeel. Tijdens dat spreekuur weten familieleden dat ze 
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de directie niet zullen ‘storen’ op een ongepast moment. Verondersteld wordt dat de 

directie regelmatig gezien wordt binnen de verzorgingsinstelling. Tevens moet de 

directie aanspreekbaar zijn en mag zijn status een (in-)formeel gesprek niet in de weg 

staan. Het tijdstip moet dan wel bepaald worden in die mate dat ook werkende 

familieleden langs kunnen komen. Naast dit vaste spreekuur, moeten familieleden voor 

dringende zaken altijd terecht kunnen bij een aanspreekpunt. Een individuele 

empathische benadering is noodzakelijk. 

3. Een praktische gids voor de goede keuze van een geschikt rusthuis 

Een belangrijk punt waarop een informatiebrochure handig zou kunnen zijn, is het 

moment waarop een geschikt rust- en verzorgingstehuis gekozen moet worden. Uit de 

interviews blijkt dat bij de beslissing de nabijheid, het uitzicht van het gebouw en de te 

verwachten zorg en interactie onder andere bepalende factoren zijn bij de keuze.  

Bejegening van de dementerende en de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de zorg 

vormt echter een noodzakelijk gegeven tijdens het verblijf. Daarom is het bij de 

beslissing en keuze reeds belangrijk rekening te houden met de zorgvisie die aanwezig 

is binnen het rusthuis en met de mogelijk communicatiewegen om tijdens het verblijf 

die individuele beïnvloeding en controle te kunnen uitoefenen.  

De informatiebrochure moet geen mooie ‘reclame’ bieden. Ze moet wel duidelijke en 

correcte informatie bieden over zowel de pluspunten en beperkingen van het rusthuis. 

Zo weten de toekomstige bewoner en de familieleden perfect wat ze wel en niet mogen 

verwachten. De informatie moet ook aangeven op welke wijze gecommuniceerd wordt, 

op welke wijze zorg verleend wordt en niet alleen hoe het gebouw er uit ziet en welke 

diensten aanwezig zijn. Met andere woorden moet de brochure aangeven waarin dat 

rusthuis zich onderscheidt van andere rusthuizen, wat de werking van dat rusthuis een 

goed rusthuis maakt en wat verwacht mag worden. Niet alleen het uitzicht en de 

geografische ligging zijn voorspellende factoren met betrekking tot de latere beleving 

van een rusthuisverblijf. 

Een praktische gids kan opgesteld worden ten aanzien van familieleden. Deze kan 

aanbevelingspunten bevatten, die een goede beslissing in de hand werken: 

• Het is belangrijk dat er voldoende tijd genomen wordt om zo een beslissing te 

nemen. 

• Vooraf anticiperen, kan helpen om een goede en vlotte beslissing te nemen. 
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• Ervoor zorgen dat zowel met de toekomstige bewoner als met andere 

familieleden overleg gepleegd wordt, zorgt voor een grotere betrokkenheid van 

alle partijen. Daardoor kan een compromis gevonden worden waarbij iedereen 

zich goed voelt. 

• Het is zinvol op voorhand te bekijken wat de toekomstige bewoner nodig heeft, 

welke de eigen wensen en verwachtingen zijn. 

• Door mogelijke alternatieven voor een rusthuisopname in overweging te nemen 

en deze te vergelijken kan een optimale keuze gemaakt worden. 

• Ga na of een bezoek op voorhand mogelijk is, indien niet zegt dit reeds iets over 

de wijze waarop familieleden benaderd worden. 

Daarnaast kan de brochure een opsomming van keuzecriteria bevatten die aangeven 

waarop gelet moet worden: 

• De gezondheidstoestand van de toekomstige bewoner: specifieke noden (vb 

diabetespatiënten, ronddolende dementerenden, rolstoelpatiënt). 

• Het budget. 

• De geografische nabijheid. 

• De manier van leven (wassen, eten, slapen gaan, opstaan, tijdsbesteding) en de 

werking binnen het rusthuis (hoe wordt de verzorging georganiseerd, hoe 

worden familieleden opgevangen en benaderd, hoe is de omgang met de 

bewoners…). 

• De inrichting van de kamer en afdeling (gesloten of open afdeling, 

eenpersoonskamers, meubilair, … . ). 

• De plaats waar kunnen klachten geuit worden (aanwezigheid van ombudsman, 

overlegkanaal, bewonersraad, familieraad). 

• De wijze waarop wordt informatie verstrekt wordt over de gezondheidstoestand 

van de bewoner, over bepaalde activiteiten, …  

• De woonzekerheid (wat wanneer een ziekenhuisopname nodig is, is palliatieve 

zorg voorzien). 

De keuze van een geschikt rusthuis dat beantwoordt aan de noden en verwachtingen van 

zowel de bewoner als van de familieleden, zorgt ervoor dat de beleving met betrekking 

tot het verblijf positiever zal zijn. 
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Besluitend kan gesteld worden dat familieleden een belangrijke positie innemen en een 

cruciale schakel vormen in het zorgproces. Als antwoord op de vraag of “informatie 

voor familieleden van dementerenden: hoofd- of bijzaak” is, kunnen we besluiten dat 

informatie in zijn ruimste betekenis een prioriteit is. De praktijkaanbevelingen kunnen 

een leidraad vormen om werk te maken van deze prioriteit en om een goede 

informatieverstrekking op alle gebied te realiseren. 
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Bijlage 1 
Informatie t.a.v. directie en 
personeel RVT Molenkouter te 
Wichelen 

 Serskamp, december 2004 
 
Astrid De Ridder 
Maatschappelijk assistente 
2de licentie medische sociale wetenschappen –  
optie gezondheidsvoorlichting en gezondheidsbevordering 
Rijksuniversiteit Gent 
Thuisadres: Nieuwstraat 59 A 
  9260 Serskamp 
  09/369.14.18 

Betreffende: onderzoek in functie van eindwerk 

Informatie voor familieleden van dementerende: hoofd- of bijzaak? 

Doel van het onderzoek: 
Dit onderzoek focust zich op de beleving, de ervaringen en de noden van familieleden 
van dementerende bewoners in een rust- en verzorgingstehuis. 
Doel is meer inzicht verwerven in wat de familie ervaart en behoeft tijdens en na een 
opname. Hieromtrent kennis verwerven biedt enerzijds de mogelijkheid om meer 
rekening te houden met de familieleden, anderzijds kunnen die inzichten de zorg- en 
hulpverleners binnen het rust- en verzorgingstehuis helpen in de omgang met de 
familieleden. 

Methodologie: 
Het onderzoek wordt opgezet via een kwalitatieve onderzoeksmethode. Aan de hand 
van een narratieve methode wordt de beleving onderzocht en worden behoeftes van 
familieleden geïdentificeerd. 
De interviews worden voorafgegaan door en aangevuld met participerende observaties 
die plaatsvinden in het RVT. 
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Onderzoekspersonen: 
Aantal: 15 à 20 
Rekrutering: op alle afdelingen 
Wie komt in aanmerking? 

- familieleden van oudere bewoners met een dementieel syndroom 
- familielid betreft:  de echtgenoot / echtgenote en de kinderen van de 

dementerende bewoner 
- familielid beheerst de Nederlandse taal 

Welke gegevens zijn voor de onderzoeker van belang bij rekrutering: 
Cognitieve toestand 
Reden van opname 
Woonsituatie voor opname 
Familiale situatie 

Gegevensverzameling: 
De open interviews worden afgenomen na de observaties en dit in een door de 
geïnterviewde zelfgekozen setting. (in RVT of thuissituatie). De interviews worden op 
geluidsband opgenomen en vervolgens uitgetypt, gecodeerd en geanalyseerd. 

Interview: voorbeeldvragen: 
- Kan u kort vertellen hoe de situatie voor u was vóór de opname in het RVT? 
- Hoe beleefde u de periode tussen de beslissing tot opname en de opname zelf? 
- Welke factoren hebben geleid tot opname? 
- Hoe zou u Uw gedachten en gevoelens beschrijven wanneer beslist werd tot 

opname? 
- Werd U in de beslissing en periode voldoende ondersteund? Kreeg U  

antwoorden op uw vragen? 
- Kan U me vertellen wat U zoal doet tijdens een bezoekje? Hoe voelt U zich 

tijdens het bezoek? 
- Welke verantwoordelijke ervaart sinds het verblijf van … in het RVT? 
- Hebt U het gevoel dat deze verantwoordelijkheid veranderd is, hoe? 
- Continuïteit van de zorg: Hebt U het gevoel ook nog in het RVt te zorgen voor 

Uw familielid? 
- Hoe betrokken bent U mbt beslissingen die genomen worden aangaande uw 

familielid? 
- Van welke personen ervaart U voornamelijk steun tijdens het verblijf? 
- Hoe verloopt het contact met de verzorgende en het personeel van het RVT? 
- Kan U me vertellen welke noden U ervaart tijdens het verblijf van … ? 
- Bij wie kan U terecht met vragen? Welke vragen? 
- … 
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Ethisch aandachtspunten van het onderzoek: 
- Informed consent 

Elke mogelijke deelnemer ontvangt  een brief mbt de informatie, doelstellingen, 
opzet, werkwijze, …, van het onderzoek.  De onderzoeker verkrijgt een 
vrijwillige deelname aan de hand van het informed consent.(voorbeeld zie 
bijlage) 
Bij een positief antwoord neemt de onderzoeker telefonisch contact op met de 
familieleden en wordt een concrete afspraken gemaakt. Bij verdere contacten 
wordt steeds de informatie en de rechten aan de deelnemer overlopen en om 
mondelinge toestemming gevraagd. 

- Anonimiteit en vertrouwelijkheid 
Interviews worden afgenomen door de onderzoeker. De geluidsbandjes worden 
door haar beluisterd en getranscribeerd. Na het letterlijk uittypen worden de 
bandjes vernietigd. Alle namen en eventuele plaatsverwijzingen worden 
weggelaten om de persoonlijke identiteit van de participanten te beschermen. De 
uitgeschreven interviews worden door het onderzoeker en haar promotor gelezen 
en geanalyseerd. Citaten uit de interviews die later ter verduidelijking gebruikt 
worden in de scriptie, zijn volledig anoniem. 

- Houding van de onderzoeker 
De onderzoeker is er zich van bewust dat de afname van een interview een 
zware inspanning is voor de familieleden doordat zij zich deels openstellen en 
blootleggen wanneer zij over hun ervaringen vertellen. 

- Onafhankelijkheid van de onderzoeker 
De onderzoeker is niet afhankelijk van een professionele hulpverlener of van het 
rust- en verzorgingstehuis. Deelname heeft zeker geen repercussie met 
betrekking tot de zorg van de bewoner. 

- Rechten van de deelnemer 
o Recht om de medewerking aan het onderzoek stop te zetten 
o Beslissing tot deelname heeft geen invloed op de verleende zorg 
o Men kan altijd vragen het interview te beëindigen of te onderbreken 
o Men kan altijd vragen om de bandopname te onderbreken 

 
Men is niet verplicht op alle vragen te antwoorden. 
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Bijlage 2 
Brief en informatie t.a.v. 
familieleden 

1. Brief t.a.v. familieleden 
 
 
 Serskamp, december 2004 
 
Geachte Mevrouw / Mijnheer, 
 
In het kader van mijn eindwerk verricht ik een onderzoek naar de informatiebehoefte bij 
familieleden van dementerenden verblijvend in een rust- en verzorgingstehuis. 
 
Ik, Astrid De Ridder,  ben maatschappelijk assistente en volg aanvullend de opleiding 
medische sociale wetenschappen – optie gezondheidsvoorlichting en bevordering aan de 
universiteit te Gent. 
 
De voorbije maanden heb ik, in het kader van het eindwerk,  deelgenomen aan een 
aantal activiteiten in het rust- en verzorgingstehuis, zodoende enerzijds de werking van 
het rusthuis en anderzijds de bewoners beter te leren kennen. 
 
Het hoofddoel van mijn eindwerk is echter luisteren naar het verhaal van de 
familieleden. Daarvan wil ik de komende maanden werk maken. 
 
Een opname en verblijf in een rust- en verzorgingstehuis is niet alleen een ingrijpende 
verandering voor de bewoner zelf, maar vaak ook voor de familieleden. In dit eindwerk 
willen we dan ook de familie centraal stellen en meer inzicht verwerven in wat 
familieleden ervaren tijdens het residentiële verblijf van een aanverwante.  
 
Daarom zouden wij graag uw verhaal horen. Welke vragen, behoeften, gevoelens brengt 
het verblijf van een familielid voor u met zich mee? Waar vindt u gehoor op vragen die 
u bezighouden? Welke nood aan informatie ervaart u? Waar maakt u zich zorgen over? 
Bij wie vindt u de nodige steun? ….  
De massale opkomst naar het voorbije praatcafé doet vermoeden dat er een ruime 
belangstelling en interesse is in en de nood naar “gehoor vinden” bestaat. 
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Met dit onderzoek willen we bereiken dat enerzijds de noden en gevoelens van 
familieleden kenbaar worden, opdat daarmee meer rekening gehouden kan worden. 
Anderzijds kunnen de inzichten ertoe bijdragen dat de omgang met familieleden binnen 
het rust- en verzorgingstehuis geoptimaliseerd kan worden. 
 
Uw medewerking aan het onderzoek zal erin bestaan dat ik met u een gesprek heb van 
ongeveer één uur. In dat gesprek laat ik u volledig aan het woord en wil ik graag naar 
uw ervaringen luisteren. Uw verhaal is zeer waardevol voor ons! 
 
Uw beslissing om al dan niet deel te nemen aan dit onderzoek is geheel vrijblijvend en 
heeft geen enkele invloed op de verdere zorg voor uw familielid.  
 
Meer informatie over het onderzoek vindt u in de bijlage. 
 
Graag zou ik u willen vragen om bijgevoegd formulier in te vullen en te deponeren in de 
daartoe voorziene brievenbus aan het onthaal in het rusthuis of af te geven aan een 
personeelslid van het RVT. Nadien neem ik zo spoedig mogelijk telefonisch contact op 
met u om een concrete afspraak vast te leggen. 
 
Alvast Bedankt. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Astrid De Ridder 
 
 
 
2. Informatie over het onderzoek: “Informatie voor 

familieleden van dementerenden: hoofd- of bijzaak?” 
 
Doel van het onderzoek 
Dit onderzoek focust zich op de beleving, de ervaringen en de noden van familieleden 
van dementerende bewoners in een rust- en verzorgingstehuis. 
Doel is meer inzicht verwerven in wat de familie ervaart en behoeft tijdens en na een 
opname. Hieromtrent kennis verwerven biedt enerzijds de mogelijkheid om meer 
rekening te houden met de familieleden, anderzijds kunnen die inzichten de zorg- en 
hulpverleners binnen het rust- en verzorgingstehuis helpen in de omgang met de 
familieleden. 
 
Uw bijdrage aan het onderzoek 
De voorbije maanden heb ik deelgenomen aan een aantal activiteiten in het rust- en 
verzorgingstehuis, zodoende enerzijds de werking van het rusthuis en anderzijds de 
bewoners beter te leren kennen. 
Het hoofddoel van mijn eindwerk is echter luisteren naar Uw verhaal. De onderzoeker, 
Astrid De Ridder, zal daartoe een gesprek houden met U waarin u uw ervaringen over 
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de opname in en het verblijf in het rust- en verzorgingstehuis kan meedelen. U mag zelf 
de plaats en het tijdstip van het gesprek voorstellen. Voor dit gesprek wordt één uur tot 
anderhalf uur uitgetrokken. De gesprekken worden op geluidsband opgenomen. Dit 
gebeurt om zo weinig mogelijk informatie van het gesprek te verliezen.  
 
Uw rechten 
Uw beslissing om al dan niet deel te nemen aan het gesprek zal geen enkele invloed 
hebben op de verleende zorg in het rust en verzorgingstehuis.  
U heeft het recht om uw medewerking aan het onderzoek op elk ogenblik stop te zetten. 
U kan altijd vragen de bandopname te onderbreken. 
U kan altijd vragen het interview te onderbreken of te beëindigen. 
U bent niet verplicht op elke vraag te antwoorden. 
  
Vertrouwelijkheid van gegevens 
Alle informatie die U verstrekt zal strikt vertrouwelijk en respectvol behandeld worden. 
Uw naam zal enkel door de onderzoeker gekend zijn. Alle vermeldingen, citaten ed die 
uit de interviews worden aangehaald in de scriptie zullen anoniem gebeuren. De 
geluidsopnames zullen na analyse en verwerking vernietigd worden.  
 
Verdere informatie 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Astrid De Ridder, maatschappelijk assistente en 
laatste jaarsstudente medische sociale wetenschappen. Zij is in geen enkel opzicht 
verbonden aan de betrokken instelling. 

In het kader van haar eindwerk, wordt dit onderzoek begeleid door Mevrouw Steeman, 
verpleegkundige en wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke Universiteit 
Leuven en door Professor Grypdonck, verpleegkundige en hoogleraar 
verpleegwetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Gent.  
Mocht u nog vragen of bedenkingen hebben, dan kan u vrijblijvend contact opnemen 
met Astrid De Ridder. 
 
Astrid De Ridder 
Nieuwstraat 59A 
9260 Serskamp 
09/369.14.18 
0472/40.31.41 
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Bijlage 3 

 
DOCUMENT INFORMED CONSENT 

 
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 

Vakgroep: Maatschappelijke gezondheidszorg 
Prof. M. Grypdonck 

De Pintelaan 185 Blok A 
9000 Gent 

Tel.: 09/240 36 94     Fax: 09/ 240 49 94 
 
 

Ondergetekende: …………………………………………………………………………. 
Adres + Telefoonnummer: ……………………………………………………………….. 
 
verklaart hierbij deel te nemen op vrijwillige basis aan een wetenschappelijk onderzoek 
met als onderwerp: 
 
 

INFORMATIE VOOR FAMILIELEDEN VAN DEMENTERENDEN: 
HOOFD- OF BIJZAAK? 

Een exploratief onderzoek 
 
 
en geeft de toelating aan de onderzoekers om de gegevens te verwerken 
 

• Ik ben op de hoogte dat het onderzoek omvat: de participatie in een interview dat 
door de onderzoekster wordt afgenomen om te peilen naar de beleving van 
familieleden en de nood naar informatie, psychosociale ondersteuning en andere 
m.b.t. het verblijf van een dementerend familielid in het rusthuis. 

• Ik weet dat de privacy gerespecteerd zal worden, dat ik op ieder ogenblik vragen 
mag stellen omtrent het onderzoek. 

• Ik ben erover geïnformeerd dat de ondertekening van dit document niet inhoudt 
dat ik niet op ieder ogenblik dat ik het wens, mijn deelname kan stopzetten. 

 
 

 
Datum:……………….  Handtekening van de deelnemer:………………………. 
      
 
    Handtekening van de onderzoeker: ……………………... 
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Bijlage 4 
Voorbereiding narratief interview: 
topiclijst 

Doel is niet: tevredenheid meten van de specifieke verzorgingsomgeving = 
Molenkouter 

Doel: vragen waar u als familielid nood aan hebt /  had vóór, tijdens en na de opname. 
Wat dit voor u betekende? Welke gevoelens, verwachten waren / zijn er. 

 
Vóór rusthuis verblijf: 

- Kan u me de situatie schetsen voor uw moeder werd opgenomen in het rusthuis? 
Kan u kort vertellen hoe de situatie voor u was vóór de opname in het RVT? 

- Had u toen veel vragen en bij wie kon je daarmee terecht? 
- Had u het gevoel dat u op uw vragen antwoorden kreeg en dat u voldoende 

geholpen werd? Waarmee werd u geholpen? Door wie? Wat betekende die hulp 
voor u? 

 
Beslissing tot opname 

- Hoe beleefde u de periode tussen de beslissing tot opname en de opname zelf? 
- Welke factoren hebben geleid tot opname? 
- Wat betekende het voor u dat … x … opgenomen werd?  
- Wat dacht u bij het voorstel / de beslissing tot opname? 
- Welke impact had de opname op u? wat veranderde voor u? 
- Hoe zou u Uw gedachten en gevoelens beschrijven wanneer beslist werd tot 

opname? 
- Werd U in de beslissing en periode voldoende ondersteund? Kreeg U  

antwoorden op uw vragen? Hoe was het voor u om wel/niet deze steun te 
krijgen? 

- Maakte u zich zorgen over de opname? Kon u hier met iemand over praten? Met 
wie? 

 
Tijdens het verblijf 

- Continuïteit van de zorg: Hebt U het gevoel in het RVT te zorgen voor Uw 
familielid?  
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- Kan U me vertellen wat U zoal doet tijdens een bezoekje en waarom? 
- Hoe voelt u zich bij het bezoek aan … x …. Zijn dat bijzondere momenten voor 

u? 

- Welke verantwoordelijkheid ervaart u sinds het verblijf van … in het RVT? 
- Hebt U het gevoel dat deze verantwoordelijkheid veranderd is, hoe? Voelt u zich 

meer / minder verantwoordelijk sinds het verblijf? 

- Voelt U zich bezorgd, en waarover maakt u zich zorgen? Kon u hierover met 
iemand praten? Met wie? 

- Hoe betrokken bent U m.b.t. beslissingen die genomen worden aangaande uw 
familielid? 

- Van welke personen ervaart U voornamelijk steun tijdens het verblijf? (zowel 
binnen als buiten, m.a.w. familie, vrienden, zorgverleners, …) Welke steun? 
(praktische, sociale, psychologische … uw verhaal nekeer kunnen doen, …) Kan 
u me een aantal voorbeelden vertellen?  

- Bij wie kan U terecht met vragen? Welke vragen? 
- Voelt U zich als familielid erkend en begrepen (gehoord)? Hoe uit zich dat? 
- Hebt u het gevoel dat u er (soms) alleen voor staat?  
- Krijgt u voldoende informatie? Welke informatie krijgt u wel/ niet? 
- Hoe verloopt het contact met de verzorgende en het personeel van het RVT? 
- Wat betekenen die contacten voor u? kan u me een aantal voorbeelden geven? 
- Vind u dat er voldoende initiatieven worden genomen om familieleden te 

betrekken bij activiteiten 

- Wat betekent het voor u dat … x … hier verblijft? Welke gevoelens geeft u dat? 
 

Algemeen 
- Aan welke informatie hebt u nood?? 
- Kan U me vertellen welke noden U ervaart tijdens het verblijf van … ? 
- Welke verwachtingen hebt u omtrent bezoek, verzorging, activiteiten? 
- Wat maakt dat u vroeger ontevreden was? 
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