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Conclusie van het artikel

De kans op dementie is over persoonlijkheids-
typen ongelijk verdeeld. Wie volgens een vragen-
lijst emotioneel minder stabiel was, minder
zorgvuldig en minder open stond voor nieuwe
ervaringen, had met deze combinatie van eigen-
schappen een twee tot drie keer grotere kans op
alzheimerdementie dan mensen met het spiegel-
beeld op de genoemde kenmerken.

Bespreking van de studie

Tussen 2000 en 2007 werden 767 personen van
72 jaar of ouder ruim zes jaar lang gevolgd. Bij
aanvang van het onderzoek had niemand symp-
tomen van een dementie. Aan het eind van de
studie werd bij 116 deelnemers (15,1%) een de-
mentie van het Alzheimertype vastgesteld. Zij
werden vergeleken met de 651 deelnemers zon-
der dementie. Bij aanvang van het onderzoek
hadden de deelnemers een persoonlijkheids-
vragenlijst ingevuld, de zo genoemde NEO-FFI
Big Five. Deze internationaal gebruikte vragen-
lijst telt zestig items en representeert de vijf glo-
bale en relatief onafhankelijke persoonlijkheids-
domeinen van neuroticisme, extraversie, open-
heid, zorgvuldigheid en altruïsme of vriende-
lijkheid. De onderzoekers lieten zich leiden door
drie hypothesen. Emotionele labiliteit (neuroti-
cisme) is een risicofactor voor ziekte van Alzhei-
mer vanwege de samenhang met een verstoorde
stressregulatie, met op de lange duur nadelige
gevolgen voor het functioneren van de hersenen.
Openheid, dat wil zeggen openstaan voor nieu-
we ervaringen, zou bescherming bieden tegen
alzheimerdementie, mogelijk ook vanwege de
cognitieve stimulansen en gestage, extra activa-
tie van het brein waarvoor mensen met een open
geesteshouding ontvankelijker zijn. Van mensen
die hoog scoren op Zorgvuldigheid was uit eer-
der onderzoek bekend dat zij langer leven en
meer aandacht hebben voor gezonde leefge-
woontes. Dat leidde tot de hypothese dat Zorg-
vuldigheid geassocieerd zou kunnen zijn met
een verlaagd risico op dementie. Voor de twee

andere dimensies van de ‘big five’, extraversie en
altruïsme, werd geen relatie met alzheimerrisico
verondersteld.

Resultaten

Voor drie persoonlijkheidskenmerken werd een
verband met een verhoogd risico op alzheimer-
dementie gevonden: emotionele labiliteit, een
minder open geesteshouding en minder zorg-
vuldigheid. Het verband bleef duidelijk herken-
baar wanneer in de analyses rekening werd ge-
houden met verschillen in leeftijd, schooloplei-
ding, somberheidsgevoelens en niveau van cog-
nitief functioneren bij aanvang van het onder-
zoek. Deelnemers die later dement werden,
waren gemiddeld twee jaar ouder (80,5 jaar;
SD=3,2) dan deelnemers zonder dementie (78,3
jaar; SD=3,0). Het risico op dementie was ook
verhoogd bij deelnemers die bij aanvang van het
onderzoek (dus nog voordat er enig symptoom
van dementie kon worden vastgesteld) minder
goed presteerden op een cognitievragenlijst. Een
verhoogd risico op dementie was er ook voor
deelnemers die op een depressievragenlijst wat
meer klachten uitten (zonder overigens een de-
pressie te hebben, want deelnemers met een evi-
dente depressie werden niet in het onderzoek
betrokken). Onafhankelijk van deze bekende
‘risicofactoren’ voor dementie maakte inzicht in
iemands emotionele labiliteit, openheid en zorg-
vuldigheid de voorspelling van latere dementie
significant nauwkeuriger. Dat gold ook wanneer
rekening werd gehouden met de aanwezigheid
van een chronische ziekte, zoals hoge bloeddruk,
suikerziekte, botontkalking, kanker en hart- en
bloedvataandoeningen.

Commentaar

Zoals meestal, gaat het ook in dit onderzoek om
gemiddelde verschillen en kansen. Voorspellin-
gen over afzonderlijke personen kunnen er niet
op worden gebaseerd. De meeste deelnemers aan
dit onderzoek ontwikkelden in de loop van zes
tot zeven jaar geen dementie (85%). Onder deze
zullen zeker ook lage scores zijn voorgekomen
op de ‘fortuinlijke’ persoonlijkheidskenmerken
zoals emotionele stabiliteit, openheid en zorg-
vuldigheid. En omgekeerd zullen zich onder hen
die wel een dementie ontwikkelden zeker perso-
nen hebben bevonden die gekend werden als
emotioneel stabiel, open en zorgvuldig. Ander
onderzoek heeft aangetoond dat afname van
emotionele stabiliteit en zorgvuldigheid vooraf
kunnen gaan aan een latere dementie. Als de-
mentie de oorzaak kan zijn van veranderingen in
persoonlijkheidskenmerken, wordt het moeilij-
ker om bepaalde karaktertrekken aan te wijzen
als risicofactor. Zoals vaker, is ook hier niet uit te
sluiten dat onbedoeld mensen bij het onderzoek
werden betrokken met een ‘subklinische’ de-
mentie en subtiele karakterveranderingen, wat
de associatie tussen een latere evidente dementie
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en persoonlijkheidskenmerken kan hebben
beïnvloed. De gevonden verbanden laten echter
onverlet dat meer aandacht voor
persoonlijkheidskenmerken het risicoprofiel
voor de ziekte van Alzheimer kan verfijnen, en
dat is een bruikbaar gegeven voor epidemiolo-
gisch onderzoek, preventieresearch en de ont-
wikkeling van een ziektemodel.

Han Diesfeldt

Proefschriften in
discussie

Madeleine Timmermann, Relationele
afstemming. Presentieverrijkte
verpleeghuiszorg voor mensen met
dementie.

Universiteit Tilburg, 14 april 2010; promotores: prof. dr.
A. van Heijst en prof. dr. A. Baart

Het proefschrift van Madeleine Timmermann,
verpleegkundige en theoloog, betreft de zorg
voor dementerenden in het verpleeghuis, met als
belangrijkste focus de zorghandeling van het
wassen. Veel denken over zorg, constateert Tim-
mermann, negeert het wassen als thema, terwijl
deze dagelijkse handeling bij dementerenden
dikwijls een spanningsvolle situatie oplevert,
met verzet en uitingen van ongemak (Timmer-
mann concentreert zich op de uiting ‘jamme-
ren’). In haar onderzoek bestudeert Timmer-
mann videoregistraties van zorghandelingen
jegens dementerende verpleeghuisbewoners,
waarvan de verzorgenden (los van Timmer-
manns onderzoek) vaststelden dat de zorg pro-
blematisch verloopt en waarop zij feedback be-
hoefden. In de instelling waaruit deze video-
registraties stammen, wordt de methodiek van
de Video Interactie Begeleiding gebruikt als leer-
instrument om de zorg te verbeteren. Verzorgen-
den geven zelf aan wanneer ze VIB willen heb-
ben. Er worden meerdere zorgsituaties met de-
zelfde dementerende gefilmd, welke vervolgens
worden nabesproken (eveneens geregistreerd).
Ook van een aantal partners is op eigen verzoek
hun omgang met hun dementerende partners
gefilmd en nabesproken. Timmermann heeft
voor haar onderzoek deze reeds bestaande video-
registraties geanalyseerd (secundaire analyse).
De centrale vraagstelling van het onderzoek
luidt hoe om te gaan met uitingen van lijden
en/of ongenoegen, en of de presentietheorie ijk-
punten biedt om professionele zorg voor men-
sen met dementie als goede zorg te benoemen en
te herkennen. De promotores van Timmermann
zijn beiden actief in de presentietheorie, door
een van hen bedacht (Baart). Presentie is een om-
schreven wijze van aanwezig zijn die anderen
goed doet, zo citeert Timmermann uit Baarts

gedachtengoed. In haar onderzoek wil Timmer-
mann vanuit het perspectief van de presentie-
theorie kijken naar de zorghandelingen die op
video zijn vastgelegd, en onderzoeken of dat per-
spectief nieuwe dingen oplevert voor de beoor-
deling van deze zorghandelingen. De conclusie
van het proefschrift is dat dit perspectief inder-
daad nieuwe gegevens oplevert.

Het proefschrift van Timmermann bevat een
minutieuze analyse van de wijze waarop deze
verzorgenden omgaan met de dementerende
verpleeghuisbewoners. Door vanuit verschillen-
de perspectieven naar de geregistreerde zorg-
handelingen te kijken, bedenkt de onderzoek-
ster aandachtspunten die haars inziens behulp-
zaam zouden kunnen zijn voor andere zorgver-
leners en voor andere zorgsituaties. Daarbij be-
trekt ze de uitingen van de dementerenden,
maar ook de wijze waarop de verzorgenden daar-
op reageren. Zo formuleert ze een Jammer- en
Responslijst. Gebruikmakend van deze Jammer-
en Responslijst zouden verzorgenden beter in
staat moeten zijn om de belangen en behoeftes
van de dementerende scherp te observeren en
hun handelen daarop aan te passen. De waarde
van het proefschrift zit wat mij betreft dan ook
in deze lijst met aandachtspunten, die op zich-
zelf niet heel verrassend zijn, maar wel inzichte-
lijk maken waar je als verzorgende alert op moet
zijn. Een bewustzijn van het lijden van de de-
menterende dat het efficiënt uitvoeren van de
zorghandeling overstijgt, komt ongetwijfeld de
zorg ten goede.

De bruikbaarheid van deze wijze van observe-
ren is binnen het onderzoek van Timmermann
echter niet aangetoond. Ten eerste is hij louter
gebaseerd op de VIB registraties uit dit verpleeg-
huis. Dat betekent dat niet de dagelijkse werke-
lijkheid is geobserveerd maar alleen die situaties
die door de verzorgenden als problematisch wer-
den gezien. Bovendien is het niet onwaarschijn-
lijk dat de VIB registratie op zichzelf invloed
heeft uitgeoefend op het handelen van de
verzorgenden en mogelijk ook op dat van de
dementerenden. Ten tweede is de bruikbaarheid
van de ontwikkelde Jammer- en Responslijst al-
leen door de onderzoekster zelf onderzocht. We-
tenschappelijke validatiemethoden zijn niet in-
gezet en er is dus niets bekend over de bruik-
baarheid voor anderen dan de onderzoekster
zelf. De vaststelling dat de op basis van één set
registraties ontwikkelde lijst ook op een andere
set registraties is toegepast en in de ogen van de
onderzoekster goed bleek te werken, is onvol-
doende voor het ontwikkelen van een betrouw-
baar instrument. Een vergelijkbare zorg heb ik
over een aantal andere constateringen en conclu-
sies in dit proefschrift. Niet alleen is de bestu-
deerde praktijk beperkt, ook worden de consta-
teringen van de onderzoekster nauwelijks verge-
leken met bevindingen van anderen. De resulta-
ten met betrekking tot de Jammer- en Respons-
lijst lijken vooral gebaseerd te zijn op persoonlij-
ke interpretatie, zonder een grondige
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