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Wie heeft positieve ervaringen in de zorg
voor een bejaard familielid?
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Onderzoeksvraag

Zorg verlenen aan bejaarde familieleden is vaak
een zware taak die als een last wordt ervaren,
maar het kan ook een positieve ervaring zijn en
veel voldoening geven. Onderzoek is meestal
gericht op de negatief gekleurde gevolgen van
zorg verlenen zoals depressie, overbelasting,
gezondheidsrisico’s. Minder onderzocht zijn de
mogelijke positieve gevolgen zoals: zich nuttig
en nodig voelen, nieuwe vaardigheden verwer-
ven, zin ervaren, het gevoel hebben van zijn
plicht te vervullen. Negatieve en positieve effec-
ten van het zorg verstrekken kunnen naast el-
kaar bestaan, en de positieve kunnen een buffer
zijn tegen de negatieve. Een vraag die rijst:
Welke zorgverleners hebben de meeste kans om
voor hun eigen zelfbeeld en welbevinden voor-
deel en winst te halen uit het zorgen? Is het een
kwestie van persoonlijkheid (neuroticisme,
extraversie, consciëntieusheid, vriendelijkheid)
of spelen interpersoonlijke factoren (bijvoor-
beeld waargenomen sociale ondersteuning en
kwaliteit van de relatie met de zorgontvanger
vóór hij of zij zorgbehoevend werd) ook een rol?

Methode

Drieënzestig verzorgenden (waarvan 46 vrou-
wen), die minstens gedurende een tiental uren
per week hulp en zorg gaven aan een zelfstandig
wonend bejaard familielid van minstens 60 jaar
oud, vulden een bundel vragenlijsten in bij het
begin van het onderzoek en rapporteerden op
het einde van tien opeenvolgende dagen in een
specifieke 10-item vragenlijst over hun al of niet
positieve ervaringen in de zorgverlening
(benefits/gains). De vragenbundel betrof de me-
ting van: de ervaring van sociaal-emotionele on-
dersteuning door de familie en (waar van toepas-
sing) ook door de partner (telkens met acht
items), de vier hoger vermelde persoonlijkheid-
strekken (aan de hand van telkens vier of vijf ad-
jectieven) en de kwaliteit van de relatie met de
zorgontvanger vóór er zorg en hulp verleend
werd (met een schaal van 20 items).

Resultaten

Vriendelijkheid en extraversie correleerden posi-
tief met de ervaring van winst uit zorg. Neuroti-
cisme en conscientieusheid correleerden (tegen
de verwachting in) niet significant met de zorg-
winstervaring. Er waren zoals verwacht wel sig-
nificante positieve correlaties tussen de ervaren
emotionele ondersteuning en de kwaliteit van de
relatie vóór de zorgverlening begon, enerzijds,
en het niveau van de zorg-winstervaring, ander-
zijds. Uit hiërarchische regressieanalyses met de
ervaring van winst uit zorg als afhankelijke va-
riabele bleek van de interpersoonlijke factoren
(waarvan effect verwacht werd) alleen de erva-
ring van sociaal-emotionele steun van de part-
ner, naast de persoonlijkheidstrekken vriende-
lijkheid en extraversie, nog supplementair va-
riantie te verklaren.

Discussie

De auteurs bespreken zorgvuldig de verkregen
resultaten in relatie tot hun hypothesen en door
de vergelijking met resultaten van andere onder-
zoekingen. Vooral het feit dat neuroticisme geen
verband hield met de ervaring van winst uit zorg
verraste. Dit geldt ook voor de afwezigheid van
impact van de kwaliteit van de relatie met de
zorgontvanger vóór er zorg werd verleend. Naast
goed geformuleerde interpretaties aansluitend
bij relevante literatuur wijzen de auteurs ook op
een aantal beperkingen van hun onderzoek: de
onderzoeksgroep is klein, met de aard en de
ernst van de ziekte van zorgontvanger werd geen
rekening gehouden, de (misschien niet geheel
stabiele) persoonlijkheid van de zorgverstrekker
werd slechts op één moment gemeten, misschien
zijn er nog andere relevante kenmerken van de
persoon (bijvoorbeeld de neiging tot het looche-
nen van de werkelijkheid als copingmecha-
nisme, vooral relevant in geval van zorg voor een
dement familielid), en de persoonlijkheid-
strekken van de zorgontvanger werden niet ge-
meten.

Nabeschouwing

De auteurs beschouwen hun onderzoek als “een
unieke bijdrage tot de literatuur over ‘positieve
zorgverlening’”. Dit mooi uitgevoerd en goed
leesbaar gerapporteerd onderzoek biedt niette-
genstaande reële beperkingen inderdaad inspi-
ratie voor verder onderzoek naar de factoren die
er toe kunnen bijdragen dat de zorgverlening
aan ouderen niet uitsluitend een bron van psy-
chische belasting is maar ook een positief erva-
ren uitdaging betekent van de veerkracht van de
verzorgende en zijn ondersteuning biedende
sociale context. Zich oriënterend aan de adjectie-
ven die in het onderzoek gebruikt werden om de
persoonlijkheid te meten, kan men zich goed
voorstellen dat familiale zorgverstrekkers die
van nature hulpvaardig, warm, zorgzaam, zacht-
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aardig, meelevend, hartelijk, vriendelijk, leven-
dig, actief en communicatief zijn, aan de zorg
een betekenis weten te geven die het gevaar van
overbelast te worden en er onderdoor te gaan
countert. Laat deze zorgverleners dan nog een
partner hebben die hen vanuit dezelfde spirit
ondersteunt, en de basis is aanwezig voor een
zorgverlening waar alle betrokkenen wel bij
varen. Voortgezet onderzoek moet echter ook
het aandeel reveleren van de (persoonlijkheid
van) zorgontvangende ouderen in de optimalise-
ring van de zorgcontext die hun zorgverlenende
partner, zoon of dochter als positief ervaart.

A. Marcoen

Signalementen

Op zoek naar biomarkers voor de ziekte van
Alzheimer

Momenteel zijn er geen therapieën beschikbaar
die de pathologische oorzaak van de ziekte van
Alzheimer (ZvA) beïnvloeden. Het gebrek aan
effectieve therapeutische interventies vraagt om
goede biologische markers voor het meten van
veranderingen in de cognitie, neuropathologie,
morfologie en neurofysiologie, die gepaard gaan
met de aanwezigheid en progressie van ZvA.
Gezondheidswetenschapper Jeroen van Deursen,
30 jr, ook opgeleid in Medisch Beeldvormende
en Radiotherapeutische Technieken, onderzocht
verschillende parameters van het elektro-
encefalogram (EEG) als potentiële nieuwe bio-
marker voor het stellen van de diagnose, het mo-
nitoren van het ziektebeloop en het vervolgen
van de effecten van therapeutische interventies.
Uit zijn promotieonderzoek blijkt dat EEG geen
aanvullende waarde heeft bij de diagnostiek,
maar wel mogelijk kan bijdragen aan het moni-
toren van het ziektebeloop en het meten van the-
rapeutische effecten bij ZvA.

Bij zijn onderzoek naar het neuro-anatomische
correlaat van gedragsproblemen bij ZvA vindt
hij onder andere een associatie tussen apathie en
een verminderd grijze stof volume in bepaalde
hersengebieden. Proefschrift Functional and struc-
tural brain markers of Alzheimer’s disease. Clinical
studies using EEG and VBM, Universiteit Maas-
tricht, 9 april 2009, 224 p, ISBN 978 90 75579 39
0. Promotores waren prof.dr. W. J. Riedel en
prof.dr. F.R. J. Verhey.

De invloed van dementie op het dagelijks
functioneren

Bij dementie en niet aangeboren hersenletsel
zijn er beperkingen op verschillende gebieden,
zoals bijvoorbeeld cognitief functioneren (ge-

heugen en aandacht), emotie en gedrag, en dage-
lijks functioneren. Neuropsycholoog Sharon Bou-
wens, 27 jr, onderzocht het verband tussen de
diverse aangetaste domeinen en concludeert in
haar proefschrift dat de relatie tussen cognitie en
dagelijks functioneren verschilt per subtype de-
mentie (Alzheimer, vasculaire en Parkinson’s
dementie). Dit gegeven is van diagnostische be-
lang, maar wordt in de kliniek onvoldoende ge-
bruikt. Een andere conclusie is dat de voorspel-
lende waarde van de prestaties op cognitieve
tests, voor het dagelijks functioneren in het alge-
meen wordt overschat. Deze bevinding bena-
drukt de behoefte aan directe observatie van het
uitvoeren van alledaagse activiteiten van mensen
met dementie. Proefschrift Ecological aspects of
cognitive assessment, Universiteit Maastricht, 29
april 2009, 203 p, ISBN 978 90 7557 938 3. Pro-
motor was prof.dr. F.R. J. Verhey.

Vibrerende zooltjes kunnen de balans
verbeteren

Een verstoorde balans als gevolg van verminderd
gevoel in de voeten komt veel voor bij oudere
mensen en diabetespatiënten. Het leidt vaak tot
valpartijen en botbreuken met als gevolg lang-
durige revalidatie, angst om weer te vallen, ver-
minderde mobiliteit en sociaal isolement.
Bewegingswetenschapper Juha Hijmans, 30 jr,
toont aan dat een vibrerende zool de balans kan
verbeteren. Door een subtiele, niet voelbare tril-
ling onder de voetzool aan te bieden, kunnen
mensen met neuropathie hun balans beter hand-
haven. Een trilling met voortdurende wisselende
frequentie van maximaal 200 Hz blijkt het meest
effectief. De praktische uitvoering van zooltjes
en aansturing moet nog worden verbeterd.
Proefschrift Orthotic interventions to improve stan-
ding balance in somatosensory loss, Rijksuniversiteit
Groningen, 13 mei 2009, ISBN 978 90 3673 794
4. Promotores waren prof.dr. K. Postema en
prof.dr. J.H.B. Geertzen.

Kwaliteit van leven van ernstig slechtziende
ouderen

Door de vergrijzing zal het aantal volwassenen
met een visuele beperking sterk toenemen. Wan-
neer genezing niet meer mogelijk is, zoals bij
chronische glaucoom, diabetische retinopathie
of macula degeneratie, is het belangrijk dat bij
elke keuze voor behandeling (revalidatie) aan-
dacht is voor de kwaliteit van leven van de pa-
tiënt. Klinisch psycholoog/epidemioloog Ruth
van Nispen, 36 jr, verrichtte in haar proefschrift
een longitudinale analyse van de visus-
gerelateerde kwaliteit van leven van oudere pa-
tiënten en gebruikte en toetste daarbij diverse
vragenlijsten op hun psychometrische kwaliteit.
Haar bevindingen zijn dat revalidatiecentra
slechts gedeeltelijk slagen in het verbeteren van
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