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Persoonsgerichte zorg en co-creatie 
van zorg in relatie tot tevredenheid 
met zorg en het welzijn van 
verwanten van mensen met een 
verstandelijke beperking

L. Hakobyan, A.P. Nieboer, H. Finkenflügel, en J.M. Cramm

1 Inleiding

Voor mensen met een verstandelijke beper-

king, die vaak hun leven lang veel zorg en 

ondersteuning nodig hebben, vervullen ver-

wanten (ook wel mantelzorgers of informele 

zorgverleners genoemd) een belangrijke rol 

(Huizing, Maaskant, Hamers & Groot, 2002; 

Lin, Hu, Yen, Hsu, Lin, et al., 2009; Perkins, 

2009). De steun van familieleden is van groot 

belang voor hun welzijn, mate van vertrouwen 

en functioneren (CDDH, 2014). Bovendien 

vormen verwanten een essentieel onderdeel 

van hun sociale netwerk (Huizing et al., 2002). 

Verwanten van mensen met een verstande-

lijke beperking ervaren echter vaak een hoge 

fysieke, psychologische en emotionele belas-

ting bij de zorg voor hun naasten (Perkins, 

2009). Ongeveer 50% van de mensen met een 

verstandelijke beperking in Nederland woont 

in een instelling (Maaskant & Hoekman, 

2007), maar verwanten voelen zich hierdoor 

niet minder belast: verwanten van cliënten 

in residentiële zorg bleken dezelfde mate van 

stress te vertonen als verwanten van mensen 

die nog thuis woonden (Bowman, Mukherjee 

& Fortinsky, 1998). De belasting die zij erva-

ren blijkt vaak een negatieve invloed te heb-

ben op hun welzijn en hun tevredenheid met 

de zorg (Murphy, Christian, Caplin & Young, 

2007; Perkins, 2009; Chou, Schalock, Tzou, 

Lin, Chang, Lee & Chang, 2007; Cramm & 

Nieboer, 2011). 

Persoonsgerichte organisaties: de acht 

dimensies van persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg kan de negatieve in-

vloed van de ervaren belasting door verwanten 

van mensen met een verstandelijke beperking 

Beleid & Management

Vragenlijstonderzoek onder verwanten van cli-

enten met 24-uurs zorg in een instelling voor 

mensen met een verstandelijke beperking laat 

een samenhang zien tussen enerzijds per-

soonsgerichte zorg en relationele co-creatie 

van zorg en de tevredenheid met de zorg en het 

welzijn onder de verwanten anderzijds.

Het artikel is relevant voor zowel inhoudelijke 

disciplines, zorgmanagers en bestuurders.  WB

© 2016 Koninklijke Van Gorcum



l. hakobyan | a.p. nieboer | h. finkenflügel | j.m. cramm

ntz nr. 4 - 2016 271

mogelijk tegengaan. In de studie van Gerteis 

en collega’s naar wat persoonsgerichte zorg 

eigenlijk inhoudt (Gerteis, Edgman-Levitan, 

Daley, & Delbanco, 1993a; Gerteis et al., 1993b) 

werden acht dimensies onderscheiden: (1) res-

pect voor de waarden, voorkeuren en behoef-

ten van cliënten, (2) verstrekking van infor-

matie en educatie, (3) toegang tot de zorg, (4) 

emotionele ondersteuning, (5) betrokkenheid 

van familieleden en vrienden, (6) continuïteit 

en veilige transitie, (7) lichamelijk comfort, en 

(8) gecoördineerde zorg (Gerteis et al., 1993a, 

1993b; Rathert, Wyrwich, & Boren, 2013). Een 

recent systematisch literatuuronderzoek door 

Rathert en collega’s (2013) liet zien dat organi-

saties die goed scoorden op meerdere van deze 

acht dimensies ook meer positieve uitkomsten 

rapporteerden, zoals toegenomen kwaliteit 

en veiligheid van de zorg, grotere cliënttevre-

denheid, en een hogere kwaliteit van leven en 

welzijn van cliënten. In de betreffende studies 

werd echter alleen aandacht geschonken aan 

cliëntenuitkomsten (Rathert et al., 2013). Het 

was niet duidelijk of meer persoonsgerichte 

zorg ook bijdraagt aan betere uitkomsten on-

der verwanten. Mogelijk dat ook verwanten 

hier baat bij hebben aangezien de betrokken-

heid van familieleden en vrienden een van de 

pijlers is van persoonsgerichte zorg (Gerteis et 

al. 1993a, 1993b; Rathert, Wyrwich, & Boren, 

2013). Onderzoek wijst er inderdaad op dat 

zaken zoals een gebrekkige coördinatie van 

zorgdiensten, ontoegankelijke zorg en ondui-

delijkheid over wie de centrale coöordinator is 

van de zorg niet bevorderlijk zijn voor het wel-

zijn van verwanten (Goodhead & McDonald, 

2007). Dit speelt vooral bij verwanten van 

mensen met een verstandelijke beperking 

omdat zij een prominente rol vervullen in de 

zorgverlening (Bijzondere mantelzorg, 2012; 

Cramm & Nieboer, 2011).

Persoonsgerichte interacties: Co-creatie van 

zorg

De acht dimensies van persoonsgerichte zorg 

dragen mogelijk positief bij aan co-creatie van 

zorg tussen professionals, cliënten en hun 

verwanten. Co-creatie kan namelijk alleen tot 

stand komen als de cliënten en verwanten zijn 

geïnformeerd (voldoende informatie hebben ge-

kregen om te fungeren als proactieve partners 

en verstandige besluiten kunnen nemen wat 

betreft de zorgverlening) en geactiveerd (een 

goed begrip hebben gekregen van het belang 

van informatie-uitwisseling en van hun rol in 

het zorgverleningsproces) (Cramm & Nieboer, 

2015). Door cliënten en verwanten naar hun 

wensen te vragen en hen te helpen deze te 

formuleren respecteert men de individuele 

wensen — het voornaamste kenmerk van per-

soonsgerichte zorg. Hier is meer voor nodig 

dan alleen maar informatievoorziening — dat 

wil zeggen persoonsgerichte communicatie, 

gezamenlijk overleg en het faciliteren van ge-

zamenlijke besluitvorming (Epstein & Peters, 

2009). Co-creatie van zorg in die zin verwijst 

naar de kwaliteit van de persoonsgerichtheid 

van interacties en van de productieve samen-

werking tussen professionals, cliënten en ver-

wanten, met een minder autoritaire rol van de 

professionals (Kiesler & Auerbach, 2006). Bij 

hun besluitvorming zouden de professionals 

zich moeten laten leiden door de voorkeuren 

van de cliënten. Dit houdt in dat ze de cliën-

ten en hun verwanten de gelegenheid moeten 

geven hun wensen te uiten en inzicht te geven 

in hun situatie (Sandman & Munthe, 2009), 

wat weer bevorderlijk is voor een productievere 
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cliënt–professional interactie en het realiseren 

van co-creatie van zorg. Een zorgvuldige, fre-

quente, en probleemoplossende communica-

tie ligt aan de basis van co-creatie van zorg als-

mede relaties tussen professionals, cliënten en 

verwanten gebaseerd op gezamenlijke doelen 

en wederzijds respect (Gittell, 2002). 

Verwanten vormen veelal een cruciale link 

tussen mensen met een verstandelijke beper-

king en hun formele zorgverleners (Bijzondere 

mantelzorg, 2012). Daarnaast kunnen zij vaak 

geïndividualiseerde zorg geven, dat wil zeggen 

zorg gebaseerd op de individuele behoeften 

van de zorgontvanger (Kreuger et al., 2008). 

Afhankelijk van de capaciteiten van verwan-

ten zijn zij soms zelfs beter in staat dan pro-

fessionals om de vele en gevarieerde medi-

sche, educatieve, en ontwikkelingsgerichte 

interventies die de zorgontvanger nodig heeft 

te coördineren. Dit geldt vooral voor mensen 

met een (zeer) ernstige vorm van verstande-

lijke beperking, voor wie de verwanten waar-

schijnlijk de beste personen zijn om hun wen-

sen en behoeften te communiceren (Miller, 

1997; CDDH, 2014; Cramm & Nieboer, 2012). 

Verwanten spelen daarom een cruciale rol bij 

het realiseren van co-creatie van zorg door pro-

fessionals, mensen met een verstandelijke be-

perking en verwanten. 

Bij de organisaties die goed scoren op de acht 

dimensies van persoonsgerichte zorg, en dus 

meer persoonsgericht zijn, is er waarschijnlijk 

sprake van meer positieve interacties tussen 

formele zorgverleners, cliënten en verwanten. 

De dimensies ‘respect voor de waarden, voor-

keuren en behoeften’ en ‘verstrekking van 

informatie en educatie’ vormen de basisvoor-

waarden voor samenwerking en co-creatie van 

zorg met cliënten en hun verwanten. Dit houdt 

voor de professionals in dat zij gezamenlijk 

zoeken naar informatie over de aanpak van 

een specifiek probleem, waarbij zowel de cli-

ent als de verwanten als informatiebron die-

nen (McGrath, 1991; Hansen & Järvelin, 2005). 

Dit proces is ook bevorderlijk voor coördinatie 

van de activiteiten die tot co-creatie van zorg 

moeten leiden. Door het integreren van de di-

mensies van persoonsgerichte zorg die onder-

ling gerelateerd zijn is co-creatie van de zorg 

door geïnformeerde cliënten en verwanten 

in samenwerking met proactieve teams van 

professionals mogelijk (Griffin et al., 2004; 

Rao, Anderson, Inui, & Frankel, 2007). Het 

uitwisselen van informatie wordt bijvoorbeeld 

bevorderd door regelmatig te spreken met de 

verwanten. Ook aandacht voor feedback en in-

dividuele input tijdens deze gesprekken helpt 

om te komen tot effectieve samenwerking en 

co-creatie van zorg. Door het formuleren van 

gemeenschappelijke doelen en behandelings-

standaarden — dat wil zeggen niet alleen 

vanuit het perspectief van de professionals als 

het gaat om de situatie van de cliënt — wordt 

een gezamenlijk mentaal model van de situ-

atie van de cliënt gecreëerd (Hartgerink, 2013). 

Het opstellen van een persoonlijk behandel-

plan door alle drie partijen gezamenlijk is een 

voorbeeld van hoe een organisatie professio-

nals kan stimuleren om het perspectief van 

cliënten en verwanten goed mee te nemen. 

Het gebruik van een persoonlijk behandelplan 

dat regelmatig wordt bijgesteld helpt om te ko-

men tot gezamenlijke percepties, handelswij-

zen, doelstellingen en procedures. Als er een 

gezamenlijk beeld is ontstaan van de actuele 

situatie van een persoon met een verstande-
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lijke beperking, en men weet hoe zijn of haar 

kwaliteit van leven kan worden verbeterd, zijn 

professionals beter uitgerust om te voldoen 

aan de persoonlijke behoeften van de cliënt 

en op een persoonsgerichte manier met hem 

of haar om te gaan (Mosier & Fischer, 2010; 

Reader et al., 2011; Wright & Endsley, 2008; 

Hartgerink, 2013). 

Doel van de studie

Ofschoon we verwachten dat er een positieve 

relatie bestaat tussen persoonsgerichte zorg, 

co-creatie van zorg en tevredenheid met de 

zorg en welzijn onder verwanten van mensen 

met een verstandelijke beperking is er weinig 

onderzoek gedaan dat dit zou kunnen staven. 

Daarom was het doel van deze studie om de re-

laties tussen persoonsgerichte zorg, co-creatie 

van zorg, tevredenheid met de zorg en welzijn 

onder verwanten van mensen met een verstan-

delijke beperking te onderzoeken. 

Onderzoeksvragen zijn: (1) is er een relatie tus-

sen persoonsgerichte zorg, co-creatie van zorg 

en tevredenheid van zorg onder verwanten van 

mensen met een verstandelijke beperking? en 

(2) is er een relatie tussen persoonsgerichte 

zorg, co-creatie van zorg en welzijn onder ver-

wanten van mensen met een verstandelijke 

beperking? 

2 Methoden 

Een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek 

werd uitgevoerd in de instellingen van De 

Twentse Zorgcentra, een Nederlandse organisa-

tie voor mensen met een verstandelijke beper-

king. Deze organisatie is de grootste zorgaan-

bieder voor mensen met verschillende vormen 

van een verstandelijke beperking in de regio 

Twente in Nederland. Diverse vormen van 24-

uurs zorg en diensten zijn beschikbaar voor 

de cliënten in groot en kleinschalige woonvor-

men (De Twentse Zorgcentra, 2014). 

Alle 941 geregistreerde verwanten van de cli-

enten werden uitgenodigd om deel te nemen 

(opgegeven contactpersoon). Gegevens wer-

den verzameld tussen april en juni 2015 door 

middel van een via de post verzonden vragen-

lijst. In totaal reageerden 289 van de 941 ver-

wanten (31% respons).

2.1  Meetinstrumenten

Vragenlijst persoonsgerichte zorg 

De perceptie van de verwanten wat betreft de 

persoonsgerichte zorg werd gemeten met 35 

items die de acht dimensies omvatten van per-

soonsgerichte zorg zoals vastgesteld door het 

Picker Institute (2015) en verder geconceptu-

aliseerd zijn in eerder onderzoek (Berghout, 

Leensvaart, van Exel & Cramm, 2015). De 

respondenten werd gevraagd hun mate van 

instemming aan te geven op een vijfpunts-

schaal van 1 (nooit) tot 5 (altijd), waarbij een 

hogere score betere persoonsgerichte zorg 

aangaf. De Cronbach’s alfa van dit instrument 

was 0,91 (gebaseerd op de gemiddelde scores 

op de subschalen van de acht sub-dimensies) 

en de Gutttman Lambda-2 was ook 0,91, wat 

een uitstekende betrouwbaarheid aangeeft 

(Tavakol & Dennick, 2011). 

Relationele co-creatie van zorg

De ‘relationele co-creatie van zorg’ werd geme-

ten met de “Relational coordination survey in-

strument” (Havens, Vasey, Gittell & Lin, 2010; 

Cramm & Nieboer, 2014). Dit instrument be-

vat zeven vragen betreffende twee dimensies: 

relationele dimensie (gezamenlijke doelen, 
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gedeelde kennis en wederzijds respect) en 

communicatieve dimensie (frequente, tijdige, 

accurate en probleemoplossende communi-

catie). Met dit instrument werd de interactie 

met de volgende professionals werkzaam in De 

Twentse Zorgcentra gemeten: (1) persoonlijke 

begeleider; (2) algemeen begeleider; (3) arts; 

(4) paramedici/vaktherapeuten; (5) coach; (6) 

manager; (7) verSTERKer; (8) gedragsdeskun-

dige. Elke respondent waardeerde het niveau 

van de co-creatie van zorg met elke professio-

nal apart, op een vijfpunts-Likert schaal van 1 

(nooit) tot 5 (altijd). Vervolgens werd een totaal 

score berekend als weergave van de totale rela-

tionele co-creatie van zorg door de gemiddelde 

score te nemen van de onderliggende items. 

Hogere gemiddelde scores betekenden een 

hoger niveau van co-creatie, en derhalve een 

betere communicatie tussen professionals en 

verwanten maar ook respect en de wens om 

naar gezamenlijk doelen en gedeelde kennis 

te streven van de kant van de professionals. 

In verschillende studies bleek dit instrument 

goede interne consistentie, structurele vali-

diteit, content validiteit, en inter-rater over-

eenstemming en betrouwbaarheid te hebben 

(Gittell, Weinberg, Pfefferle & Bishop, 2008; 

Valentine, Nembhard & Edmondson, 2015; 

Cramm & Nieboer, 2014). De Cronbach’s alfa 

van dit instrument in deze studie was 0,98 

en de Gutttman Lambda-2 0,91, wat duidt op 

een uitstekende betrouwbaarheid (Tavakol & 

Dennick, 2011).

Tevredenheid met de zorg 

‘Tevredenheid met de zorg’ werd gemeten 

met een aangepaste versie van de “Caregivers’ 

Satisfaction with inpatient Stroke Care 

(C-SASC)” schaal, een schaal met 11 items in 

oorsprong ontwikkeld om de tevredenheid van 

zorgverleners over ‘stroke care’ in het zieken-

huis te meten. Niettemin is deze schaal ook 

geschikt voor verwanten in andere settings. De 

items werden licht aangepast en items die min-

der relevant waren werden geschrapt, zodat er 

uiteindelijk 7 items overbleven: ‘Ik ben vrien-

delijk en met respect behandeld door de mede-

werkers’, ‘De medewerkers toonden begrip voor 

mijn zorgen en steunden mij zo goed mogelijk’, 

‘Ik kon zo nodig over elk probleem praten met 

de medewerkers’, ‘Ik heb alle informatie gekre-

gen die ik wil hebben over de oorzaak en aard 

van de beperking van mijn naaste’, ‘De mede-

werkers hebben al het mogelijke gedaan om 

de situatie van mijn naaste te verbeteren’, ‘Ik 

ben tevreden met het soort behandeling die de 

therapeuten mijn naaste gegeven hebben (bij-

voorbeeld persoonlijke begeleiding, fysiothera-

pie, logopedie, ergotherapie)’ en ‘Mijn naaste is 

vriendelijk en met respect behandeld door de 

medewerkers’. De antwoordenmogelijkheden 

vormden een vierpunts-schaal van 1 (helemaal 

niet mee eens) tot 4 (helemaal mee eens) waar-

bij hogere gemiddelde scores grotere tevreden-

heid aangaven. Dit instrument is ontwikkeld 

en gevalideerd in Nederland en bleek een grote 

betrouwbaarheid en sterke constructvaliditeit 

te hebben (Cramm, Strating & Nieboer, 2011). 

De Cronbach’s alfa van dit instrument in deze 

studie was 0,88 en de Gutttman Lambda-2 

0,89, hetgeen een goede betrouwbaarheid aan-

geeft (Tavakol & Dennick, 2011).

Welzijn

Het welzijn van de verwanten werd gemeten 

met de 15-item versie van de Social Production 

Function Instrument for the Level of Well-

being (SPF-IL), die is gebaseerd op de Sociale 

© 2016 Koninklijke Van Gorcum



l. hakobyan | a.p. nieboer | h. finkenflügel | j.m. cramm

ntz nr. 4 - 2016 275

Productie Functie (SPF) theorie (Nieboer, 

Lindenberg, Boomsma & van Bruggen, 2005). 

De verschillende items betreffen het niveau van 

het fysieke welzijn (comfort, stimulatie) en het 

sociale welzijn (affectie, gedragsbevestiging, 

status). Responses werden gegeven op een 

schaal van 1 (nooit) tot 4 (altijd) waarbij hogere 

gemiddelde scores een beter welzijn aangaven. 

Het instrument is betrouwbaar gebleken voor 

de beoordeling van het welzijn van zowel de al-

gemene als de oudere bevolking (Nieboer et al., 

2005; Cramm, Hartgerink, de Vreede, Bakker, 

Steyerberg et al., 2012a; Cramm, Hartgerink, 

Bakker, Steyerberg, Mackenbach et al., 2013b; 

Cramm, van Dijk & Nieboer, 2013a; Cramm 

& Nieboer, 2014) alsmede mensen met (ver-

standelijke) beperkingen (Cramm, Lorenzo & 

Nieboer, 2014). De Cronbach’s alfa van dit in-

strument in de onderhavige studie was 0,87 en 

de Gutttman Lambda-2 was ook 0,87, hetgeen 

een goede betrouwbaarheid aangeeft (Tavakol 

& Dennick, 2011). 

Achtergrondgegevens

Dit onderdeel bestond uit vragen over de ach-

tergrondgegevens van de verwanten (leeftijd, 

geslacht, huwelijkse staat, opleidingsniveau 

en aantal uren werkzaam per week), maar ook 

vragen over de relatie tussen de verwanten en 

zorgontvanger, het aantal uren dat de verwan-

ten besteedden aan informele zorgverlening 

per week, en het aantal jaren dat de zorg al 

werd verstrekt. Dummyvariabelen werden 

gecreëerd voor huwelijkse staat ((gehuwd /

samenwonend met partner (0) - alleenstaand, 

weduwe/weduwnaar of gescheiden (1)); oplei-

dingsniveau (laag = basisschool of lager; mid-

delbaar = ambachtschool, mulo, mms, mavo 

of middelbaar beroepsonderwijs; hoog = hbs, 

gymnasium, atheneum, universiteit of hoger 

onderwijs), aantal uren per week besteed aan 

de mantelzorg ((minder dan 8 uur (0) - ≥ 8 

uur (1)); aantal jaren al besteed aan mantelzorg 

((minder dan 10 jaar (0) - ≥ 10 jaar (1)). 

2.2  Analyses

De data werden geanalyseerd met IBM SPSS 

software (versie 22). Voor alle variabelen 

werd de gemiddelde score (standaarddeviatie) 

of percentages berekend met behulp van be-

schrijvende statistische analyses. Bivariate 

correlaties tussen achtergrondgegevens van de 

verwanten, persoonsgerichte zorg, co-creatie 

van zorg, welzijn en tevredenheid met de zorg 

werden onderzocht met behulp van Pearson 

coëfficiënten. Relaties tussen persoonsgerich-

te zorg, relationele co-creatie van zorg, welzijn 

en tevredenheid met de zorg werden onder-

zocht met behulp van multiple regressieana-

lyse, met correctie voor achtergrondgegevens. 

Statistisch significante variabelen waren va-

riabelen met een p-waarde kleiner dan 0,05 

(gebaseerd op tweezijdige tests). De methode 

van ‘pairwise deletion’ werd toegepast in het 

geval van ontbrekende waarden. Bovendien 

werden ontbrekende waarden geïmputeerd 

met behulp van de Markov chain Monte Carlo 

(MCMC) methode (10 iteraties, 5 imputaties). 

Voor het imputatiemodel werd gebruik ge-

maakt van ‘predictive mean matching’ om er 

voor te zorgen dat de geïmputeerde waarden 

dezelfde spreiding behielden van de betref-

fende variabelen. 

3 Resultaten

Tabel 1 geeft een samenvatting van de achter-

grondgegevens van de respondenten. De ge-

middelde leeftijd van de verwanten was 61 jaar. 
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Ruim de helft (57%) was van het vrouwelijk 

geslacht en 23% was alleenstaand. De meeste 

respondenten (83%) gaven al informele zorg 

gedurende ≥10 jaar en 30% besteedde 8 uur 

per week of meer aan zorg. Ongeveer de helft 

van de respondenten gaf informele zorg aan 

hun kind (46%) of een broer of zus (44%). 

De respondenten waardeerden de persoons-

gerichte zorg in de organisatie met gemiddeld 

3,76±0,67. De relationele co-creatie van zorg 

tussen verwanten en professionals werkzaam 

in de organisatie werd door de verwanten ge-

waardeerd met gemiddeld 3,55±0,78. De gemid-

delde score voor de tevredenheid met de zorg 

was 3,46 ± 0,44 en voor welzijn 2,97 ± 0,43. 

Tabel 1: Demografische kenmerken van de participanten (n=289) 

Kenmerk Gemiddelde (standaarddeviatie) spreiding 
of percentage

Leeftijd 61,5 (11,1) 23-90

Geslacht (vrouwelijk) 56,8%

Opleiding

  Opleiding (laag) 10,0%

  Opleiding (middelbaar) 64,0%

  Opleiding (hoog) 26,0%

Huwelijkse staat (alleenstaand)  23,4%

Tijd besteed aan zorg per week (≥ 8 uur) 30,3%

Aantal jaren mantelzorg (≥10 jaar) 82,5%

Persoonsgerichte zorg 3,76 (0,67) 1-5

Relationele co-creatie van zorg 3,55 (0,78) 1-5

Tevredenheid met de zorg 3,46 (0,44) 1-4

Welzijn 2,97 (0.43) 1-4

Tabel 2: Relationele co-creatie van zorg met verschillende professionals volgens verwanten van mensen met een 
verstandelijke beperking (n=289) 

Beroepsachtergrond  Gemiddelde SD

Persoonlijk begeleider 4,37 0,58

Algemeen begeleider 4,22 0,61

Arts 3,08 1,09

Paramedisch 2,67 1,17

Coach 2,34 1,18

Manager 2,23 1,18

Adviseur 2,39 1,30

Gedragsspecialist 2,89 1.12

SD = standaarddeviatie 
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Wat betreft de co-creatie van zorg met de 

verschillende typen van professionals werk-

zaam in de organisatie bleek dat de verwan-

ten de relationele co-creatie van zorg met 

persoonlijke begeleiders het hoogst waardeer-

den (4,37±0,58) en met managers het laagst 

(2,23±1,18) (Tabel 2).

De resultaten van de correlatieanalyse zijn 

vermeld in Tabel 3. Het blijkt dat de besteedde 

tijd per week aan de informele zorg negatief 

geassocieerd is met persoonsgerichte zorg (r=-

0,20, p<0,01), wat inhoudt dat de verwanten 

die wekelijks meer tijd besteden aan hun zorg-

taken vinden dat de zorg minder persoonsge-

richt is. Een interessante bevinding betreft de 

relatie tussen persoonsgerichte zorg en oplei-

dingsniveau. Deze was positief bij een middel-

baar opleidingsniveau en negatief bij een hoog 

opleidingsniveau. Er werden geen statistisch 

significante associaties gevonden tussen de 

andere achtergrondgegevens van de respon-

denten met persoonsgerichte zorg, relationele 

co-creatie van zorg of de beide uitkomsten te-

vredenheid met de zorg en welzijn. 

Statistisch significante positieve associaties 

werden gevonden tussen persoonsgerichte 

zorg en co-creatie van zorg (r=0,43, p<0,001) 

en tussen persoonsgerichte zorg en de uit-

komstvariabelen tevredenheid met de zorg 

(r=0,62, p<0,001) en welzijn (r=0,37, p<0,001). 

De correlatie tussen persoonsgerichte zorg en 

tevredenheid met de zorg was sterker dan die 

tussen persoonsgerichte zorg en welzijn (0,62 

versus 0,37). Op zijn beurt correleert co-creatie 

van zorg positief met beide uitkomstvariabe-

len en hier is de correlatie met tevredenheid 

met de zorg ook sterker dan met welzijn (0,42 

versus 0,31, p<0,001). De twee uitkomstvariabe-

Tabel 4: Multipele regressieanalyse van de relaties tussen tevredenheid met de zorg en het welzijn van de verwanten 

Tevredenheid met  
de zorg

Welzijn

ß ß

Leeftijd 0,06 -0,03

Geslacht (vrouwelijk) -0,01 -0,04

Huwelijkse status (alleenstaand) -0,01 0,10

Opleiding (middelbaar) 0,10 0,09

Opleiding (hoog) 0,18 0,06

Tijd besteed aan zorg (≥ 8 uur) 0,06 -0,07

Aantal jaren mantelzorg (≥10 jaar) 0,02 0,02

Persoonsgerichte zorg  0,60***  0,22**

Relationele co-creatie van zorg  0,15**  0,20**

Modelsamenvatting

Bijgestelde R² 0,41 0,12

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; Na ‘listwise deletion’ van de ontbrekende waarden werden n=213 
respondenten geïncludeerd in de analyses met welzijn als de uitkomstvariabele en n=201 in de analyses met 
tevredenheid met de zorg als uitkomstvariabele. 
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len (tevredenheid met de zorg en welzijn) zijn 

onderling ook positief gecorreleerd (r=0,29, 

p<0,001).

Uit de multiple regressieanalyses blijkt dat 

na correctie voor achtergrondgegevens per-

soonsgerichte zorg een positieve invloed heeft 

op de tevredenheid met de zorg (ß= 0,60, 

p<0,001) en welzijn (ß= 0,22, p<0,01) (Tabel 

4). Positieve relaties werden ook gevonden 

tussen co-creatie van zorg en beide uitkomst-

variabelen (tevredenheid met de zorg ß= 0,15, 

p<0,01 en welzijn ß= 0,20, p<0,01). De resul-

taten gebaseerd op geïmputeerde data komen 

hiermee overeen (Tabel 5).

4 Discussie 

Verwanten spelen een belangrijke rol bij de 

zorg en ondersteuning van mensen met een 

verstandelijke beperking (Perkins, 2009; 

Huizing, 2002). Hierbij ondervinden ze echter 

een grote fysieke, emotionele en psychologi-

sche belasting, wat kan leiden tot een slechtere 

gezondheid voor de verwanten en de noodzaak 

om de mantelzorg op te geven tegen de tijd dat 

de zorgontvanger juist afhankelijker wordt. 

Onze hypothese was dat het verlenen van per-

soonsgerichte zorg zou zijn geassocieerd met 

positievere uitkomsten onder de verwanten. 

Uit de resultaten van deze studie blijkt inder-

daad dat persoonsgerichte zorg positief samen-

hangt met de tevredenheid met de zorg en het 

welzijn van verwanten, na correctie voor ach-

tergrondgegevens. Dit betekent dat niet alleen 

cliënten baat lijken te hebben bij persoonsge-

richte zorg, zoals is aangetoond door Rathert 

et al. (2013), maar hun verwanten ook. Dit is 

belangrijk om diverse redenen. Ten eerste, te-

vredenheid met de zorg en het welzijn van ver-

wanten zijn belangrijke uitkomsten en daarom 

is het belangrijk te achterhalen welke factoren 

deze uitkomsten kunnen beïnvloeden. Met dit 

onderzoek hebben we bevestigd dat het verle-

nen van persoonsgerichte zorg en het creëren 

van relationele co-creatie van zorg de uitkom-

sten voor verwanten positief hebben beïnvloed. 

Tabel 5: Multipele regressieanalyse van de relaties tussen tevredenheid met de zorg en het welzijn van de verwan-
ten (n=289) 

Tevredenheid met de zorg Welzijn

ß ß

Leeftijd 0,09 -0,02

Geslacht (vrouwelijk) -0,03 -0,01

Huwelijkse status (alleenstaand) -0,10 0,07

Opleiding (middelbaar) 0,01 -0,10

Opleiding (hoog) 0,08 0,02

Tijd besteed aan zorg (≥ 8 uur) 0,06 -0,08

Aantal jaren mantelzorg (≥10 jaar) -0,02 -0,04

Persoonsgerichte zorg 0,52*** 0,25***

Relationele co-creatie van zorg 0,23*** 0,21**

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0.001; Geïmputeerde data (gecombineerde resultaten). 
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Ten tweede, een goed welzijn van de verwanten 

maakt continuïteit van de zorg voor mensen 

met een verstandelijke beperking waarschijn-

lijker (Murphy et al. 2007). Het is belangrijk 

te weten hoe het welzijn van verwanten – en 

daarmee hun vermogen om langdurig onder-

steuning en zorg te kunnen geven– in stand 

kan worden gehouden. De relatie die we heb-

ben gevonden tussen persoonsgerichte zorg, 

tevredenheid met de zorg en welzijn sluit aan 

bij eerdere onderzoeksresultaten (bijvoorbeeld 

Rathert et al. 2013). Ten derde, betere uitkom-

sten onder verwanten kunnen positief uit-

werken op het welzijn van cliënten. Om een 

voorbeeld te geven, Cramm en Nieboer (2011) 

hebben beschreven hoe het sociale en emo-

tionele welzijn van ouders voorspellend kan 

zijn voor de kwaliteit van leven van kinderen 

en jongvolwassenen met een verstandelijke 

beperking. Een mogelijke verklaring hiervoor 

is dat ouders met een beter emotioneel wel-

zijn meer zorg, warmte en sympathie kunnen 

geven aan hun kinderen (Cramm & Nieboer, 

2011). Ten slotte, tevredenheid met de zorg is 

een belangrijke uitkomstindicator op zich. 

Gezondheidszorginstanties gebruiken deze 

informatie voor de supervisie, regulering en 

het monitoren van de zorg; verzekeraars – voor 

het inkopen van goede zorg; zorgaanbieders – 

voor interne kwaliteitsverbetering en externe 

verantwoording; en cliëntenorganisaties– voor 

ideële doeleinden (Triemstra, Winters, Kool & 

Wiegers, 2010). Bovendien maken tegenwoor-

dig steeds meer consumenten bij het kiezen 

van een zorgaanbieder gebruik van informatie 

over de kwaliteit, inclusief consumententevre-

denheid; om die reden is tevredenheid met de 

zorg belangrijk voor het imago van de zorgor-

ganisaties (Triemstra et al., 2010). 

Een andere belangrijke bevinding van deze 

studie is dat persoonsgerichte zorg samen-

hangt met co-creatie van zorg tussen profes-

sionals en verwanten en dat dit op zijn beurt 

een positieve invloed had op de uitkomsten 

van de verwanten. Wil men de tevredenheid 

met de zorg en het welzijn van verwanten ver-

beteren, dan zou men kunnen zoeken naar 

wegen om zowel de persoonsgerichte zorg te 

verbeteren als productieve interacties tussen 

professionals en verwanten te stimuleren. 

Uit onderzoek van Warfield et al. (2013) en 

Weinberg et al. (2007) bleek ook dat relatio-

nele co-creatie van zorg een voorspeller was 

van betere uitkomsten voor verwanten, zoals 

minder opvoedingsstress, beter functioneren 

van het gezin en betere voorbereiding van de 

zorgverlener om zorg in de thuissituatie te 

verlenen. Onze studie is de eerste die expliciet 

wijst op positieve uitkomsten onder verwanten 

van mensen met een verstandelijke beperking. 

Afgaande op de gemiddelde scores van de ver-

wanten voor de interactie met de verschillende 

professionals die betrokken zijn bij de zorgver-

lening aan mensen met een verstandelijke be-

perking blijken verwanten de beste interactie 

te hebben met de persoonlijke en algemene 

begeleiders; deze professionals werden ook 

relatief hoger gewaardeerd met betrekking 

tot de relationele co-creatie van zorg. Zoals al 

beschreven door Chen et al. (2007), zijn ver-

wanten er eerder gerust op dat hun naaste 

empathische zorg ontvangt als hun interacties 

met de formele zorgverleners van hoge kwa-

liteit zijn; daarentegen kunnen minder goede 

interacties leiden tot grotere bezorgdheid over 

de kwaliteit van de zorg voor de naaste. 
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Wat betreft de achtergrondkenmerken hebben 

we alleen associaties met persoonsgerichte 

zorg gevonden; niet met co-creatie van zorg, 

welzijn en tevredenheid met de zorg. Uit de re-

sultaten blijkt dat verwanten die wekelijks zelf 

meer tijd besteden aan zorgtaken de zorg als 

minder persoonsgericht zien. Als men min-

der gerust is op de kwaliteit van de zorg aan 

de zorgontvanger is men geneigd meer ver-

antwoordelijkheid en meer zorgtaken op zich 

te nemen. Daarnaast hebben we een positieve 

relatie gevonden tussen persoonsgerichte zorg 

en een middelbaar opleidingsniveau, maar 

een negatieve relatie met een hoger oplei-

dingsniveau. Hoger opgeleide verwanten zijn 

wellicht kritischer in hun beoordeling van de 

persoonsgerichtheid van de zorg. 

Onze studie heeft ook enkele beperkingen. 

Ten eerste, met het cross-sectionele design kon-

den alleen associaties worden getest, en geen 

causale verbanden. Ten tweede kan er vanwege 

de relatief lage respons (31%) sprake zijn van 

non-respons bias. Bijvoorbeeld het opleidings-

niveau kan wijzen op bias in onze populatie. 

Slechts 10% van de respondenten was laag op-

geleid, terwijl 26% hoog opgeleid was. Van de 

algemene Nederlandse bevolking in de leeftijd 

van 25-64 was een kwart hoger opgeleid, wat 

overeenkomt met onze populatie; het percen-

tage lager opgeleide mensen was echter 30% 

– hoger dan de 10% in onze populatie (CBS, 

2005). Uit onderzoek is niettemin gebleken 

dat in Nederland lager opgeleide mensen 

minder vaak informele zorg geven (De Boer 

en Timmermans, 2007). Daarom is het goed 

mogelijk dat de middelbaar en hoger opgeleide 

verwanten vaker zorgtaken op zich hebben 

genomen dan lager opgeleide verwanten. Ten 

derde is het instrument dat we hebben gebruikt 

om de perceptie van persoonsgerichte zorg te 

meten nog niet grondig genoeg gevalideerd – 

dit dient nog verder te worden ontwikkeld en 

gevalideerd. We hebben een sterke relatie ge-

vonden tussen persoonsgerichte zorg en de 

mate waarin de verwanten tevreden zijn met 

de zorg, wat inhoudt dat er sprake is van deels 

overlappende concepten. Dit was te voorzien 

omdat tevredenheid met de zorg zoals bekend 

een persoonsgerichte uitkomst is en de acht di-

mensies van persoonsgerichte zorg betrekking 

hebben op persoonsgerichte zorgverlenings-

processen (Pelzang, 2010; Rather et al., 2013). 

In hun systeemtheorie van persoonsgerichte 

zorg hebben McCormack en McCane (2006) 

ook de acht dimensies van persoonsgerichte 

zorg geïdentificeerd als een procesmodel van 

diverse activiteiten die essentieel zijn om be-

tere uitkomsten te bereiken, zoals tevreden-

heid met de zorg. Hoewel de variabelen per-

soonsgerichte zorg en tevredenheid met de 

zorg gezien hun persoonsgerichte benadering 

beide duidelijk gerelateerd zijn, houdt de één 

verband met persoonsgerichte processen in 

de zorgverlening en de ander met persoons-

gerichte uitkomsten van de zorgverlening. 

Ten vierde, we hebben ons alleen gericht op de 

uitkomsten van verwanten en niet op de erva-

ringen van de mensen met een verstandelijke 

beperking zelf. Er is daarom ook behoefte aan 

nieuwe studies waarin persoonsgerichte zorg 

wordt beoordeeld aan de hand van de ervarin-

gen van mensen met een verstandelijke beper-

king. Ten slotte, terwijl deze studie laat zien dat 

persoonsgerichte zorg en relationele co-creatie 

van belang zijn voor de tevredenheid met de 

zorg en welzijn van verwanten van mensen 

met een verstandelijke beperking, kan dit niet 
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zo maar worden gegeneraliseerd naar andere 

settings; daar is vervolgonderzoek voor nodig 

dat onze bevindingen bevestigt. Ondanks deze 

beperkingen zijn we van mening dat dit onder-

zoek de kennisbasis op dit gebied versterkt: het 

geeft een dieper inzicht in de relaties tussen 

persoonsgerichte zorg, relationele co-creatie 

van zorg en relevante uitkomsten onder ver-

wanten van mensen met een verstandelijke 

beperking.              
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Samenvatting

Achtergrond: Het toepassen van ‘persoonsge-

richte zorg’ en ‘co-creatie van zorg’ (realiseren 

van productieve interactie tussen cliënten en 

professionals) kan tot betere uitkomsten voor 

cliënten leiden. Gezien de prominente rol van 

verwanten bij de zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking hebben verwanten 

mogelijk ook baat bij persoonsgerichte zorg 

en co-creatie van zorg. Dit onderzoek had 

als doel relaties te onderzoeken tussen per-

soonsgerichte zorg, co-creatie van zorg en de 

tevredenheid met de zorg en het welzijn van 

verwanten van mensen met een verstande-

lijke beperking. 

Methoden: Een cross-sectioneel vragenlijst-

onderzoek werd uitgevoerd onder verwanten 

van cliënten met 24-uurs zorg in een instelling 

voor mensen met een verstandelijk beperking 

in Nederland. Alle 941 verwanten werden uit-

genodigd, en 289 verwanten reageerden (res-

pons 31%). 

Resultaten: De gemiddelde leeftijd van de 

deelnemende verwanten was 61.8 (sd 11.21; 

spreiding 23-90) jaar. Ruim de helft (57%) 

was van het vrouwelijk geslacht en 23% was 

Summary

Background: Person Centered Care (PCC) and 

co-creation of care (establishing productive 

client-professional interaction) are expected 

to lead to better client outcomes. Given the 

prominent role of informal caregivers in the 

care delivery processes to persons with intel-

lectual disabilities (PWID), they are expected 

to benefit from PCC and co-creation of care as 

well. This study explores the relationship be-

tween PCC, co-creation of care and outcomes 

among informal caregivers of PWID. 

Methods: A cross-sectional survey was con-

ducted among informal caregivers of PWID. 

All PWID were living in residential homes of 

a long-term care facility in the Eastern part of 

the Netherlands. For every PWID their infor-

mal caregiver (contact person) was invited to 

participate. 941 invitations were sent out and 

289 of them responded (31% response rate). 

Results: Mean age of informal caregivers was 

61.80 (sd 11.21; range 23-90) years old. About 

half of the respondents (55%) were female and 

23% were single. Most of the respondents 

(83%) were providing informal care for more 

than 10 years and 29% provided informal care 
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alleenstaand. De meesten (83%) leverden al 

≥10 jaar informele zorg en 29% gaf 8 of meer 

uur per week zorg. Uit correlatieanalyses 

bleek dat persoonsgerichte zorg en relatio-

nele co-creatie van zorg positief gerelateerd 

waren aan de tevredenheid met de zorg en 

het welzijn onder de verwanten. Uit een re-

gressieanalyse met correctie voor achter-

grondkenmerken bleek dat persoonsgerichte 

zorg voorspellend was voor de tevredenheid 

met de zorg (ß=0.60, p< 0.001) en het welzijn 

(ß=0.22, p<0.01). Relationele co-creatie was 

ook positief geassocieerd met de tevreden-

heid met de zorg (ß=0.15, p<0.01) en het wel-

zijn van verwanten (ß=0.20, p<0.01). 

Conclusie: Deze studie heeft laten zien dat 

persoonsgerichte zorg en co-creatie van zorg 

van belang zijn voor de tevredenheid met de 

zorg en het welzijn van verwanten van men-

sen met een verstandelijke beperking.

for 8 hours per week or more. Correlational 

analyses showed that PCC and co-creation of 

care were positively related to informal car-

egiver’s satisfaction with care and their own 

well-being. Regression analyses showed that 

PCC predicted satisfaction with care (ß=0.60, 

p< 0.001) and well-being (ß=0.22, p<0.01) 

while controlling for background characteris-

tics. Relational co-creation was also positively 

associated with satisfaction with care (ß=0.15, 

p<0.01) and well-being (ß=0.20, p<0.01). 

Conclusion: This study provided important in-

sights that PCC and co-creation of care matter 

for satisfaction with care and the well-being of 

informal caregivers of PWID.
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