
Achtergrond
Interprofessionele samenwerking is een samenwerking tussen 
zorgprofessionals, waarbij mensen met dementie (indien mogelijk) en 
naasten ook samenwerkingspartners zijn. Naasten worden gezien als 
belangrijke samenwerkingspartners, omdat zij de wensen en voorkeuren 
van mensen met dementie vertegenwoordigen en beslissingen nemen 
namens hun wegens de cognitieve achteruitgang. Ze dragen hierdoor bij 
aan de relationele autonomie van en persoonsgerichte zorg voor mensen 
met dementie gedurende het gehele zorgproces en tevens tijdens 
transitieprocessen. Voorgaande studies hebben gekeken naar de rollen 
van naasten in deze processen, maar over interprofessionele 
samenwerkingservaringen en -noden van naasten binnen de palliatieve 
zorg voor mensen met dementie is er weinig bekend. Het doel van deze 
studie is om de ervaringen en noden van naasten van mensen met 
dementie omtrent interprofessioneel samenwerken in de thuissetting, 
verpleeghuissetting en tijdens de transitie van thuis naar het 
verpleeghuis in de palliatieve zorg te identificeren.

Resultaten
De interviews duurden gemiddeld 92 minuten met 32 naasten (69% vrouw met gemiddelde leeftijd van 62 jaar)                    
van mensen met dementie waarvan 75% overleed in een verpleeghuis en gemiddelde leeftijd had van 87 jaar.

De analyse resulteerde in twee thema’s:

Meer informatie
Voor meer informatie en updates over het 
project, zie ook onze website: 
www.dedicatedwerkwijze.nl
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Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Methode
We hebben naasten, wiens geliefde met 
dementia 65 jaar of ouder was en 
minimaal zes weken tot maximaal zes 
maanden geleden is overleden voor de 
inclusieperiode, geïnterviewd. De 
interviews vonden plaatsen tussen 
februari en juli 2018 in één van de 
zorgorganisaties (Vivantes, Envida en 
Zuyderland) of thuis bij de participanten. 
De interviewvragen zijn gebaseerd op 
literatuurstudies en kwaliteitskaders, en 
beslaan twee thema’s:                                              
1) Interprofessionele samenwerking en 
2) Transmurale samenwerking. 
We hebben de kritisch realistische 
benadering toegepast voor de analyse. 
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Conclusie
• Naasten zijn belangrijke samenwerkingspartners in de palliatieve zorgbenadering voor mensen met dementie.
• De type samenwerkingsrollen die naasten kunnen hebben hangt af van een aantal factoren, waaronder in welke 

setting de persoon met dementie verblijft en de wijze waarop de samenwerking tussen zorgprofessionals onderling 
verloopt.

• Wij bevelen zorgprofessionals aan om de samenwerkingsrollen met naasten te bespreken en evalueren.                     
Dit zou kunnen bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met dementie.
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