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Relationele Afstemming - Presentieverrijkte verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 
Madeleine Timmermann (2010) - Den Haag - uitgeverij Lemma

Dit promotieonderzoek gaat over wat goede en minder goede zorg is door professionele
zorgverleners voor mensen met dementie die opgenomen zijn in een instelling. De vraagstelling 
van dit onderzoek luidt: ‘Biedt de presentietheorie ijkpunten om professionele zorg voor mensen 
met dementie als goede zorg te kunnen benoemen en herkennen, en zo ja welke zijn dat dan?’

Voor de beantwoording van deze vraag is materiaal van de interventie Video Interactie Begeleiding 
(VIB) voor ouderen gebruikt. Zorgfragmenten uit zeven VIB-casussen van De Wever en de bijbe-
horende feedbackbesprekingen zijn geanalyseerd (in totaal 24 uur aan video-opnamen) vanuit 
een presentiekijkraam. Deze methode is inzetbaar bij probleemsituaties in de verzorging, met als 
doel het leveren van betere zorg. Het aangeleverde materiaal besloeg alle opnamen die over een 
heel jaar (van september 2006 tot september 2007) zijn gemaakt.

Uitkomst was onder andere dat alleen om kunnen gaan met probleemgedrag niet voldoende is 
om van goede zorg te kunnen spreken. Snappen waarom iemand dit gedrag vertoont en welk ap-
pel hij daarmee doet op zorgverlener is een noodzakelijke stap erbovenop. Aanbevelingen uit het 
onderzoek hebben geleid tot een fundamentele verandering in het theoretische pijlermodel en tot 
een verdieping van de methode VIB. De relationele afstemming heeft een expliciete plaats gekre-
gen in de methodiek en de naam is veranderd van VIB naar VIO (Video Interventie Ouderenzorg). 
Om deze verbetering van de interventie te optimaliseren zijn vanuit de presentietheorie nieuwe 
concepten aangedragen die resulteren in een analyse-instrument, de ‘jammer- en responslijst’. 
Deze lijst is opgesteld ten dienste van zorgprofessionals en van de mensen met dementie die 
afhankelijk zijn van hun zorg. Ze helpt om het ‘jammeren’ van de persoon met dementie tijdens 
zorgverrichtingen beter te begrijpen en er ook beter op te reageren. Op basis hiervan is door
Timmermann en de Groot de lijst Relationele Afstemming samengesteld, voor toepassing bij VIO.
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Het doel van deze pilotstudie met een pre-post design was om 25 VIO-trajecten bij thuis-
wonende mensen met dementie en hun mantelzorgers te onderzoeken. 

Semigestructureerde interviews en vragenlijsten zijn afgenomen bij mantelzorgers over 
ervaringen met de interventie, gevoel van competentie en belasting van mantelzorger, en 
probleemgedrag van persoon met dementie.
Toen bleek dat het erg moeilijk was om mensen met dementie en mantelzorgers te
werven die deel wilden nemen, is een procesevaluatie aan de studie toegevoegd. 
Hiervoor zijn de interviews met deelnemende mantelzorgers uitgebreid met vragen over 
belemmerende en bevorderende factoren voor deelname. Andere betrokkenen (VIO-be-
geleiders, verwijzers, mantelzorgers die niet deel wilden nemen aan een VIO-traject) 
zijn gevraagd een vragenlijst in te vullen, er zijn evaluatiebijeenkomsten gehouden met 
professionals die betrokken waren bij het project en er zijn experts geïnterviewd over hun 
ervaringen aangaande het gebruik van video in interventies. 



Er zijn 15 deelnemende koppels geïncludeerd. Er zijn 9 VIO-trajecten uitgevoerd omdat er 
koppels om verschillende redenen uitvielen, waaronder overlijden en verpleeghuisopname 
van de persoon met dementie. Dit laatste suggereerde dat de inzet van de interventie wel-
licht te laat was. Uitkomsten van de procesevaluatie waren dat deelnemende mantelzorgers 
erg tevreden waren en voordelen ervoeren aangaande vergroot inzicht, acceptatie, coping, 
zelfvertrouwen, ervaren rust en contact met de persoon met dementie. Uit de vragenlijsten 
die waren ingevuld door 18 niet-deelnemende mantelzorgers, 17 VIO-trainers en 38 verwij-
zers kwam een aantal belemmerende factoren naar voren. De meest belangrijke belemme-
rende factoren waren een psychologische drempel voor mantelzorgers met betrekking tot 
filmen en te weinig bekendheid van de methode onder mantelzorgers en verwijzers (bijvoor-
beeld huisartsen). Het artikel doet aanbevelingen over hoe deze factoren aan te pakken. 
Momenteel verwerkt De Wever | Expertisecentrum VIO deze aanbevelingen.

Who cares? 
Inge Hageman (2008)
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Deze scriptie heeft als onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de effecten van de methodiek Video 
Interactie Begeleiding binnen Verpleeghuis St. Camillus en de Zorgcentra Bosscherhofen 
Bergh?’ 
1. Verbetert de inzet van VIB de zorg aan de cliënt en waaruit blijkt dit?
2. Verbetert de deskundigheid van betreffende zorgverlener? Waaruit blijkt dit? 
3. Wat zijn de kosten, inclusief  afwezigheidsuren, van een VIB-traject en bij hoeveel
 zorgverleners verbetert de effectiviteit?
4. Wat levert VIB op voor de communicatie van de medewerker?
5. Hoe gemotiveerd zijn medewerkers om de behandelingsmethode VIB in te zetten? 

Voorafgaand aan en na afloop van drie VIB-trajecten zijn vragenlijsten ingevuld door betrok-
ken medewerkers. Tevens zijn groepsgesprekken georganiseerd met medewerkers evenals 
een focusgroep met VIB-experts. 

Relevante resultaten in het kader van ‘onderzoek naar de uitvoering’
 - Medewerkers ervaren een enorme meerwaarde bij het zien van de videobeelden. Het 
belang van het gebruik van de camera is groot.
- Tevens geven ze aan te leren van het analyseren van de beelden (handelen van collega’s). 
Bovendien trachten ze de opbrengsten door te trekken in hun eigen handelen.
- Medewerkers geven aan dat zij het als een goede aansluiting ervaren met het Belevings-
gericht Werken.
- Medewerkers passen basisprincipes ook bij andere cliënten toe, en dit levert hen een 
positieve manier van werken met de cliënten op. Opvallend is dat medewerkers aangeven 
eerder VIB te willen aanvragen. Men ervaart geen drempelvrees meer bij het maken van 
opnamen van hun handelen (ook geeft men aan gerust op de camera te durven).
- Medewerkers en experts geven aan dat de follow-up in het VIB-traject onontbeerlijk is om 
afspraken levend te houden, men moet de beelden terug kunnen zien en zichzelf  afvragen 
of  ze het allemaal nog in kaart hebben.
- De focusgroep is voorstander om de evaluatie (follow-up) als actie in te zetten in het zorg-
plan.
De uitkomsten zijn verwerkt in de methode en de gebruikte vragenlijsten en de ervaringen 
daarmee uit dit onderzoek zijn verwerkt in de ontwikkeling van de latere VIO-monitor.


