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Dementia Care Mapping

Lectoraat multimorbiditeit
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Binnenkomer
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https://www.facebook.com/AlzheimerNederland/app/150765528

423092/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/AlzheimerNederland/app/150765528423092/?ref=page_internal
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Intuïtie (gebaseerd op kennis en ervaring)

Je doet al heel veel

https://www.youtube.com/watch?v=358vK

Wln7uY

https://www.youtube.com/watch?v=358vKWln7uY


Uitgangspunt

- Persoonsgerichte zorg

- Bradford dementia 

group
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Dementia Care Mapping
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Persoonsgerichte zorgvisie vertalen 

naar de praktijk

Meten van kwaliteit van leven en 

kwaliteit van zorg

Sofi methode inspectie

Achtergrond bij Zonnehuisgroep
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De waarnemer registreert elke 5 

minuten de volgende onderdelen:

1. Waar is persoon met dementie 

mee bezig ?

(gedragscategorie)

2. Hoe is de stemming van de 

cliënt bij deze activiteit?

3. Wat is de stemming en de 

betrokkenheid van de persoon 

met dementie bij deze activiteit?

4. Welke interactie vindt er plaats 

met de zorgverlener? 

Persoonsversterkende en 

persoonsondermijnende acties

Wat houdt de methode in?

Een waarnemer (mapper) volgt een groep van 

5/6  personen  onafgebroken gedurende een 

periode van 5 á 6 uur in de gemeenschappelijke 

ruimte.
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Voorbeeld uitkomsten:
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Voorbeeld uitkomsten
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Category 1 Category 2 Category 3 Category 4

All in line

Series 1

Series 2

Series 3

Series 4

Series 5



Na de mapping

Gesprek met verzorgenden
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Voorbeeld uit Belgie

10

https://www.youtube.com/watch?v=j4Kfk

fFgIcg

https://www.youtube.com/watch?v=j4KfkfFgIcg
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DCM bij Zonnehuis

4 mappers

Verzorgenden

68 bewoners “gemapt”

Intramuraal

Opgenomen in beleid mentaal welbevinden

Betrokkenen zijn enthousiast

Tweede mapping heeft nog niet

plaatsgevonden

Omzetten in actieplannen lijkt moeilijk
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DCM vanuit wetenschappelijk onderzoek

Wisselende uitkomsten over effectiviteit

Kosten-baten analyse

Taakgericht vs persoonsgericht

Implementatie lijkt cruciaal



Belangrijke voorwaarden implementatie

Inbedding: het belang van de mapping en 

de terugkoppeling van resultaten wordt 

met iedereen gedeeld. 

Management stuurt aan op actief 

gebruiken van de mappings in 

zorgplannen.

Competenties  in het geven en ontvangen 

van feedback.
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Verder bij Zonnehuisgroep

Meer mappers

Plannen herhaalmappings

Studentonderzoeken naar: 

- Implementatie

- Data-analyse van mappings
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Volgend jaar ook bij u?

Dcmnederland.nl

Friese Wouden

Marjolein.Albers@inholland.nl

r.gobbens@zhga.nl
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