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Inleiding 
 
Sinds januari 2013 verzorgt Facit voor Geriant de afname van het tevredenheidsonderzoek 
onder mantelzorgers van cliënten die begeleiding hebben ontvangen van één van de 
ambulante teams van Geriant. Vanaf 2015 wordt voor deze meting de in 2014 ontwikkelde 
CQ Index Casemanagement Dementie gebruikt. 
 
Voor u ligt de rapportage met de resultaten van dit tevredenheidsonderzoek in 2019. 
 
De rapportage vangt aan met een samenvatting van uitkomsten van het onderzoek. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de onderzoeksmethodiek. 
 
Vanaf hoofdstuk 3 worden de resultaten van het tevredenheidsonderzoek gepresenteerd. 
Hierbij worden verschillen tussen regio’s inzichtelijk gemaakt, evenals de verschillen met de 
meting van 2018. 
 
In hoofdstuk 4 is het percentage positieve antwoorden op de meeste ervaringsvragen 
weergegeven, met vermelding van de verschillen tussen 2019 en 2018. 
Als laatste wordt er in dit hoofdstuk een samenvatting naar thema gepresenteerd van de 
antwoorden op de open vragen. 
 
In hoofdstuk 5 worden indicatorscores gepresenteerd. Voor drie indicatoren is dat gebeurd 
volgens de systematiek die het Nivel aangeeft in de rapportage van de ontwikkeling van de 
CQ Index. De vierde indicator, uitkomsten van casemanagement, is in 2015 door Facit 
getoetst op betrouwbaarheid. 
Alle indicatorscores worden vergeleken met de scores uit 2018 en per regio. 
 
De rapportage wordt afgesloten met een viertal bijlagen: 
1. De antwoorden op alle vragen uit de vragenlijst weergegeven in grafieken.  

De ervaringsvragen zijn in deze weergave opgesplitst naar regio en een Geriant totaal. 
Op Geriant totaal niveau is ook een vergelijking gemaakt met de gegevens uit 2017. 
Algemene en achtergrondvragen zijn op totaalniveau weergegeven met een 
meetjaarvergelijking. 

2. De antwoorden op de open vraag 51 ‘Wat waardeert u het meeste aan de begeleiding 
van de casemanager?’ De antwoorden zijn per regio en per team gegroepeerd naar 
uitingen van algemene tevredenheid en vervolgens ondergebracht bij indicatoren. 

3. De antwoorden op de open vraag 52 ‘Als u één ding zou kunnen veranderen aan de 
begeleiding van de casemanager, wat zou dat dan zijn?’ Ook deze antwoorden zijn per 
regio gegroepeerd en per team gerangschikt naar indicatoren. 

4. Een overzicht van indicatoren met onderliggende vragen en overige vragen. 
 
 
 
Facit, Velsen-Noord 
Februari 2020 
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1. Samenvatting 

1.1 Respons 

In 2019 heeft Facit van Geriant naam- en adresgegevens van 1.195 unieke contactpersonen 
ontvangen, om hen een uitnodiging te sturen voor deelname aan het onderzoek. 

 
Ongeveer 65%, dit zijn 779 contactpersonen, is per e-mail uitgenodigd deel te nemen aan 
het onderzoek, de overige kregen een brief met inlogcode. In de e-mail uitnodiging is een 
knop opgenomen waarmee contactpersonen het onderzoek kunnen weigeren; 41 mensen 
gebruikten deze knop en drie daarvan hebben het onderzoek toch gedeeltelijk ingevuld en 
deze resultaten zijn meegenomen in de rapportage. 

 
De contactpersonen die schriftelijk zijn uitgenodigd, ontvingen na één week een kaart waarbij 
zij worden bedankt voor deelname aan het onderzoek en een vraag tot alsnog deelnemen 
als zij dat nog niet hebben gedaan. De contactpersonen die per e-mail zijn uitgenodigd, 
ontvingen deze kaart eveneens, mits het adres bij Facit bekend is. 

 
Na vier weken is aan alle mantelzorgers, met een bekend adres en die de vragenlijst nog 
niet hadden ingevuld een herinneringsbrief gestuurd met daarbij een schriftelijke vragenlijst. 

 
Er zijn 314 vragenlijsten online ingevuld. Er zijn 117 vragenlijsten schriftelijk ingevuld en per 
post geretourneerd. 

 
7 mensen hebben bij vraag 1 aangegeven de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek 
geen begeleiding te hebben ontvangen van Geriant. Vier daarvan vulden de lijst toch in en 
zijn meegenomen in de rapportage. 

1.2 Rapportcijfer 

Het gemiddelde rapportcijfer dat wordt gegeven is 8,6; een verbetering van 2018 toen dit 8,3 
was. De gemiddelde cijfers voor de verschillende regio’s verschillen maar licht van elkaar; 
het laagste cijfer is een 8,4 voor Kop van Noord-Holland en het hoogste cijfer is een 8,7; dit 
krijgt zowel Noord-Kennemerland Noord als Nood-Kennemerland-Zuid. 

1.3 Aanbevelingsscore 

94% van de respondenten zou Geriant Ambulant bij familie en vrienden aanbevelen; dit 
percentage is gelijk aan het percentage van 2018. 

1.4 Indicatorscores 

De gemiddelde score op de indicatoren is met 3,7 evenals vorig jaar het hoogst voor de 
indicator Contact en communicatie. Op alle scores is sprake van een lichte stijging (0,1) ten 
opzichte van de scores uit 2018. De indicator Uitkomsten van casemanagement scoort met 
2,8 onveranderd laag, omdat alleen de mantelzorgers met wie het contact is afgesloten zijn 
aangeschreven. 

1.5 Top-2 ervaringsvragen 

Uit de grafiek met positieve ervaringen in hoofdstuk 4 blijkt dat op 
19 van de 36 weergegeven vragen positief geantwoord wordt door minimaal 90% van de 
respondenten. De meeste winst (+5%) werd in 2019 geboekt op vraag 19 ‘Krijgt u informatie 
over de mogelijkheden voor zorg voor mensen met dementie?’  
 
Bij twee van de 36 vragen is er sprake van minder dan 60% positieve respondenten. Dit zijn: 

47 Kunt u, door het casemanagement, uw sociale contacten beter onderhouden? 56% 

gaf hier een positief antwoord op (58% in 2018)  

45  Kan uw naaste, door het casemanagement, langer thuis blijven wonen? 52% gaf hier 

een positief antwoord op (in 2018 was dit ook 52%).  



Uitkomsten tevredenheidsonderzoek onder mantelzorgers van cliënten Geriant Ambulant  Facit 2019 

 

pagina 5 van 65 

1.6 Initiatieven voor kwaliteitsverbetering 

In de ontwikkelrapportage van de CQ Index geeft het Nivel aan dat initiatieven voor 
kwaliteitsverbetering het beste gericht kunnen worden op het uitbreiden van de 
ondersteuning bij wettelijke en financiële zaken, het regelen van vervanging bij de 
afwezigheid van de casemanager, dementie bespreekbaar maken in de omgeving en het 
beter onderhouden van sociale contacten worden genoemd als aspecten waar, vanuit het 
perspectief van de mantelzorger, nog verbeteringen mogelijk zijn. 
 
Op de vraag over de informatie over het regelen van wettelijke en financiële zaken (vraag 20 
in de vragenlijst) geeft in 2019 62% een positief antwoord, 3% meer dan in 2018. Op de 
vraag over het regelen van vervanging bij de afwezigheid van de casemanager, (vraag 12) 
geeft in 2019 64% een positief antwoord, 10% meer dan in 2018. 
In vraag 48 wordt gevraagd of mantelzorgers, door het casemanagement, dementie 
makkelijker bespreekbaar kunnen maken in hun omgeving. In 2019 geeft 72% hier een 
positief antwoord; dat is 1% minder dan in 2018. De vraag naar het beter onderhouden van 
sociale contacten (vraag 47) is de minst scorende vraag uit de raadpleging in 2019 en de 
vraag waarop de grootste achteruitgang zichtbaar is ten opzichte van 2018.  

1.7 Antwoorden op open vragen 

De helft van de 377 waarderende opmerkingen gingen over Informatie en ondersteuning.; 
22% over contact en communicatie 16% over overleg en samenwerking.  
  
Van de 196 antwoorden op de vraag naar verbeterpunten bestond de helft uit algemene 
uitingen van tevredenheid. Van de antwoorden die wel ‘echte’ verbeterpunten aangaven, 
ging 33% over contact en communicatie, 33% over informatie en ondersteuning en 21% over 
overleg en samenwerking. De antwoorden op de open vragen zijn in deze rapportage 
samengevat naar thema in hoofdstuk 4 en per regio en team weergegeven in bijlage 2 en 3. 
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2. Onderzoeksmethodiek 

2.1 Inleiding 

Geriant biedt ondersteuning aan mensen met dementie thuis of in het verzorgingshuis. 
Enkele weken na afronding van deze ondersteuning verstuurt Geriant aan mantelzorgers van 
cliënten die zijn uitgeschreven een schriftelijke vragenlijst om deze ondersteuning te 
evalueren.  

2.2 Doelgroep en exclusie 

De doelgroep van dit tevredenheidsonderzoek wordt gevormd door mantelzorgers van 
cliënten die zijn uitgeschreven (door opname in het verpleeghuis of door bijvoorbeeld 
overlijden). Na afronding van de ondersteuning wordt door de casemanager per individuele 
cliënt beoordeeld of de betrokken mantelzorger/contactpersoon een uitnodiging voor het 
onderzoek kan ontvangen. Exclusiecriteria zijn door Geriant vastgesteld en geëvalueerd. 

2.3 De vragenlijst 

Met de Consumer Quality Index (CQ-index of CQI) Casemanagement Dementie, kunnen 
ervaringen van mantelzorgers met casemanagement bij dementie op een uniforme wijze 
worden gemeten en vergeleken. Het gaat hierbij om een evaluatie van de kwaliteit van 
professionele ondersteuning aan thuiswonenden met dementie vanuit het perspectief van de 
mantelzorgers. Door de ervaringen van mantelzorgers met casemanagement in kaart te 
brengen, kan worden nagegaan in hoeverre de geleverde ondersteuning aansluit bij de 
wensen en behoeften van de doelgroep. Ook maakt het instrument het mogelijk om het 
casemanagement van verschillende netwerken in Nederland te vergelijken. 

2.4 Uitnodiging tot deelname aan het onderzoek 

De secretariaten van de Geriant teams zorgen ervoor dat de naam- en adresgegevens van 
de te benaderen mantelzorgers vier tot zes weken na het afsluiten van het contact worden 
aangeleverd bij Facit. De door Geriant aangeleverde gegevens worden door Facit 
gecontroleerd en voorzien van anonieme respondentnummers. Facit verzendt aan de 
mantelzorgers vervolgens een uitnodiging tot deelname aan het tevredenheidsonderzoek. 
 
De mantelzorgers worden in eerste instantie schriftelijk of per e-mail uitgenodigd de 
vragenlijst online in te vullen. In de uitnodigingsbrief, -mail en de kaart die na een week wordt 
verzonden is reeds aangegeven dat na vier weken een nieuwe uitnodiging wordt gestuurd en 
dat daarbij dan een papieren versie van de vragenlijst wordt toegevoegd die naar Facit 
teruggestuurd kan worden. 

2.5 Dataverzameling 

Online dataverzameling 
De vragenlijst wordt via internet opengesteld en kan online door mantelzorgers worden 
ingevuld. Alle mantelzorgers ontvangen een brief met een unieke inlogcode en de link naar 
de vragenlijst. Het programma dat hen op die website door de vragenlijst heen leidt, is zo 
eenvoudig dat voor het invullen behalve enige muisvaardigheid geen computerervaring nodig 
is. Lukt het mantelzorgers niet om de raadpleging in één keer af te maken, dan kunnen zij, 
zolang de invultermijn nog niet is verstreken, op een later moment opnieuw inloggen. Zij 
komen dan direct bij de vraag waar ze waren gebleven. Als de vragenlijst eenmaal volledig is 
ingevuld, kunnen mantelzorgers niet meer opnieuw inloggen. 
 
In de begeleidende brief en e-mail is aangegeven dat de mantelzorgers voor vragen en/of 
opmerkingen over het onderzoek en de vragenlijst telefonisch of via e-mail contact kunnen 
opnemen met Facit. Ook staat vermeld dat in een later stadium ook een schriftelijke 
vragenlijst wordt aangeboden. 
 
Schriftelijke dataverzameling 
Aan non-respondenten wordt, na vier weken een herinnering gestuurd met opnieuw de 
inlogcode maar ook een papieren vragenlijst en antwoordenvelop. Mantelzorgers kunnen de 
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vragenlijsten dan ook schriftelijk invullen en retourneren in de antwoordenvelop met het 
antwoordnummer van Facit. 
 
Voor de verzendingen van de schriftelijke vragenlijsten wordt gebruik gemaakt van 
briefpapier en enveloppen van Geriant. De verzendingen worden door Facit verzorgd 
(begeleidende brieven, vragenlijsten, enveloppen, retourenvelop, herinnering, frankeren). In 
alle begeleidende brieven is aangegeven dat respondenten met vragen en/of opmerkingen 
over het onderzoek en de vragenlijst telefonisch of via e-mail contact kunnen opnemen met 
Facit. 

2.6 Rapportage 

Op verzoek van Geriant worden de resultaten van het onderzoek halfjaarlijks gerapporteerd. 
 
De resultaten van de cliënttevredenheidsonderzoeken geven management en cliëntenraad 
van Geriant een beeld van de ervaringen van de geraadpleegde mantelzorgers met de zorg 
die geboden wordt vanuit Geriant. 
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3. Resultaten tevredenheidsonderzoek 2019 

3.1 Respons 

In 2019 heeft Facit van Geriant naam- en adresgegevens van 1.195 unieke contactpersonen 
ontvangen, om hen een uitnodiging te sturen voor deelname aan het onderzoek.  
 
65%, dit zijn 779 contactpersonen, is per e-mail uitgenodigd deel te nemen aan het 
onderzoek, de overige kregen een brief met inlogcode. 
In de e-mail uitnodiging is een knop opgenomen waarmee contactpersonen het onderzoek 
kunnen weigeren; 41 mensen gebruikten deze knop en vier daarvan hebben het onderzoek 
toch gedeeltelijk ingevuld en deze resultaten zijn meegenomen in de rapportage. 
 
De contactpersonen die schriftelijk zijn uitgenodigd, ontvingen na één week een kaart waarbij 
zij worden bedankt voor deelname aan het onderzoek en een vraag tot alsnog deelnemen 
als zij dat nog niet hebben gedaan. De contactpersonen die per e-mail zijn uitgenodigd, 
ontvingen deze kaart eveneens, mits het adres bij Facit bekend is. 
 
Na vier weken is aan alle mantelzorgers, met een bekend adres en die de vragenlijst nog 
niet hadden ingevuld een herinneringsbrief gestuurd met daarbij een schriftelijke vragenlijst. 
 
Er zijn 314 vragenlijsten online ingevuld. Er zijn 117 vragenlijsten schriftelijk ingevuld en per 
post geretourneerd.  
 
Zeven mensen hebben bij vraag 1 aangegeven de 12 maanden voorafgaand aan het 
onderzoek geen begeleiding te hebben ontvangen van Geriant. Vier daarvan vulden de lijst 
toch in.  Hun antwoorden zijn wel meegenomen in deze rapportage. 
 

3.2 Algemeen oordeel: rapportcijfer voor Geriant 
 

Gemiddeld rapportcijfer voor Geriant over 2019: 
 

 

 

 
Frequentieverdeling van rapportcijfers over 2019: 

 

 

 
82% van de respondenten geeft een 8 of hoger als rapportcijfer. 57% daarvan geeft een 9 of 
hoger. Ongeveer 1% van de respondenten geeft een rapportcijfer dat lager is dan een 5. 
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Gemiddeld rapportcijfer per meetjaar voor 2018 en 2019: 

 

 

 
In de grafiek is te zien dan het gemiddelde rapportcijfer 0,3 is gestegen ten opzichte van 
2018.  

3.3 Gemiddeld rapportcijfer per team 

Gemiddeld rapportcijfer per team (linker paneel) en het verschil met het totaal van 2019 
(rechter paneel), uitgesplitst naar team. 
 

Gemiddelde               Verschil met Geriant totaal 

  
 
De verschillen in gemiddeld rapportcijfer tussen de vier teams zijn miniem en niet statistisch 
significant.  
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3.4 Mantelzorgers die een 8 of hoger geven 

Percentage respondenten dat een 8 of hoger geeft. 
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4. Antwoorden op ervaringsvragen 

4.1 Percentage positieve antwoorden op ervaringsvragen en het verschil met 2018 
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4.2 Opvallende uitkomsten 

Van de 36 ervaringsvragen uit de vragenlijst scoren zijn er 17 waarop 90% of meer van de 
respondenten een positief antwoord geven. De meest positieve scores kunnen, net als in 
2018, worden opgetekend voor vraag 30 ‘Komt de casemanager gemaakte afspraken na?’ 
en vraag 29 ‘Neemt de casemanager u serieus?’. 97% van de geraadpleegde mantelzorgers 
respondenten geeft een positief antwoord op deze twee vragen. 
 
De laagste score is dit jaar voor vraag 47 ‘Kunt u, door het casemanagement, uw sociale 
contacten beter onderhouden?’ 52% van de geraadpleegde mantelzorgers geeft hierop een 
positief antwoord.  
 
De vraag waarop het grootste positieve verschil zichtbaar is ten opzichte van de raadpleging 
in 2018 is vraag 12: Heeft u een vervanger gekregen ‘toen de casemanager afwezig was?’  
64% van de geraadpleegde mantelzorgers geeft hierop een positief antwoord en dit is 10% 
meer dan vorig jaar. 
 
Voor vier vragen is er door minder dan 70% van de respondenten een positief antwoord 
gegeven. Twee daarvan vallen onder de indicator ‘Uitkomsten van casemanagement’. Dit 
zijn vraag 45 ‘Kan uw naaste, door het casemanagement, langer thuis blijven wonen?’ en 
vraag 47 ‘Kunt u, door het casemanagement, uw sociale contacten beter onderhouden?’ 
 
Verder geeft op vraag 20 ‘Informeert de casemanager u over het regelen van wettelijke en 

financiële zaken?’ 62% een positief antwoord en op vraag 12.’ Heeft u een vervanger 

gekregen toen de casemanager afwezig was? geeft 64% een positief antwoord. 
 
Er is éën vraag waarop een wat groter negatief verschil zichtbaar is ten opzichte van de 
raadpleging in 2018. Dit is vraag 47 ‘Kunt u, door het casemanagement, uw sociale 
contacten beter onderhouden?’  

4.2 Samenvatting antwoorden op de open vragen 

Er zijn 377 waarderende opmerkingen gemaakt en 196 verbeterpunten genoemd. Deze 
opmerkingen zijn toegewezen aan één van de thema’s en weergegeven in onderstaande 
grafiek. De gemaakte opmerkingen zijn per regio en team opgenomen in bijlage 2 en 3. 
 
Bij de verbeterpunten werden ook nog 98 opmerkingen tot algemene tevredenheid genoemd.  
Deze zijn in onderstaande grafiek niet meegenomen.  
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5. Indicatorscores 

5.1 Indicatorscores 

Vervolgens werden indicatorscores berekend door, per indicator, het percentage 
respondenten te berekenen die op alle onderliggende vragen van de betreffende indicator 
het antwoord “ja” hadden gegeven. In onderstaande tabel worden de indicatorscores 
weergegeven. Te zien is dat op de indicator Contact en communicatie de hoogste score 
wordt behaald. De laagste score wordt behaald bij de indicator Uitkomsten van 
casemanagement.   

Geriant 2019 
Aantal 

respondenten 
Verschil met 

2018 

  
 

Indicatorscores per regio 

Kop van Noord-Holland 

  

 

 
Noord-Kennemerland noord 
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0,1
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Uitkomsten van casemanagement
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Contact en communicatie

Overleg en samenwerking

Uitkomsten van casemanagement

92

92

92

84

8000% 8500% 9000% 9500%



Uitkomsten tevredenheidsonderzoek onder mantelzorgers van cliënten Geriant Ambulant  Facit 2019 

 

pagina 14 van 65 

Noord-Kennemerland zuid 

  
 
West-Friesland 

  

 
Samen Beslissen 
Op verzoek van Geriant heeft Facit het gemiddelde van de vragen 17 en 19 berekend om te 
komen tot een score Samen Beslissen. 
 De bestaande SPSS syntax die de schaalscores berekend, aangepast naar alleen vraag 

17 en 19. 

 Het totale bestand van 2019 is geopend in SPSS. 

 Resultaat van de uitkomsten hieronder. 
 
Wat doet de syntax? 

 Telt als eerste per respondent wie de onderliggende vragen niet heeft ingevuld. 

 Vervolgens wie de onderliggende vragen wel heeft ingevuld. 

 Vervolgens of minstens de helft van de vragen is ingevuld. 

 Berekend per respondent de gemiddelde score van beide vragen en vat deze samen in 

een tabelletje. 

 gem score aantal 

Geriant 2018 3,4 380 

Kop v Noord-Holland 3,5 113 

Noord-Kenn.l noord 3,6 92 

Noord-Kenn.l zuid 3,7 66 

West-Friesland 3,5 146 

Geriant 2019 3,6 417 
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Contact en communicatie
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Bijlage 1: Antwoorden op alle vragen 
 
In deze bijlage zijn de antwoorden op alle vragen in een grafiek uitgedraaid. In totaal zijn het 
de antwoorden van 314 respondenten. De grafieken van de ervaringsvragen zien er al volgt 
uit: 
 
20 Informeert de casemanager u over het regelen van wettelijke en financiële zaken? 

(bijvoorbeeld wilsverklaring, bewindvoering, machtigingen) 

  
 
Per regio worden antwoorden weergegeven en vervolgens ziet u het resultaat van alle 
regio’s samen in de staaf Geriant 2019. In de laatste staaf zijn de gegevens van de meting 
uit 2018 toegevoegd. 
In het rechtergedeelte is te zien hoeveel respondenten antwoord hebben gegeven op deze 
vraag. Als bij de vraag de antwoordcategorie n.v.t of weet niet is toegevoegd, ziet u hoeveel 
mensen deze categorie hebben aangekruist. Telt u bij Geriant 2019 minder dan 314 
respondenten dan betekent dit dat de andere deze vraag niet hebben beantwoord. 
 
De overige vragen worden alleen op totaal per meetjaar weergegeven, zoals in deze grafiek: 
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ALGEMEEN  

 

Deze vragenlijst is voor mantelzorgers van mensen met (verschijnselen van) dementie. De 

vragenlijst gaat over uw ervaringen met de begeleiding door een casemanager bij de zorg 

voor uw naaste met (verschijnselen van) dementie. Het gaat om uw ervaringen in de 

afgelopen 12 maanden.  

 

Een casemanager wordt ook wel persoonlijk begeleider, zorgtrajectbegeleider of 

dementieconsulent genoemd. Dit is een zorgverlener die professionele ondersteuning biedt 

aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.  

 

In deze vragenlijst noemen we de zorgverlener steeds de ‘casemanager’. Met ‘uw naaste’ 

bedoelen we de persoon voor wie u zorgt of zorgde in verband met dementie.  
 
1 Kreeg u in de afgelopen 12 maanden begeleiding door een casemanager bij de zorg 

voor uw naaste?  

 

 

 
2 Is de begeleiding van de casemanager inmiddels beëindigd?  
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Ook als de begeleiding van de casemanager inmiddels is beëindigd stellen wij het zeer op 

prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. De vragen zijn gesteld alsof u nog steeds begeleiding 

ontvangt, maar gaan over de afgelopen 12 maanden.  

 
3 Sinds wanneer heeft of had uw naaste verschijnselen van dementie? 

  

 

 
4 Is bij uw naaste (een vorm van) dementie vastgesteld?  
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5 Hoe lang krijgt of kreeg u begeleiding van een casemanager bij de zorg voor uw 
naaste?  

 

 

 
6 Wat is uw relatie met uw naaste? Degene voor wie ik zorg(de) is mijn…..  
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24%
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7 Hoe vaak zorgt of zorgde u meestal voor uw naaste?  

 

 

 
8 Waarmee helpt of hielp u uw naaste? (meerdere antwoorden mogelijk)  
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BESCHIKBAARHEID EN BEREIKBAARHEID  

 

De volgende vragen gaan over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de casemanager.  

 
9 Wie heeft het initiatief genomen om casemanagement te starten? (meerdere 

antwoorden mogelijk)  

 

 

 
10 Kreeg u zo snel als u wilde begeleiding van een casemanager bij de zorg voor uw 

naaste?  
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11 Had u één vaste casemanager in de afgelopen 12 maanden? (in een normale 
situatie, buiten de vakantieperiode)  

 

 

 
12 Heeft u een vervanger gekregen toen de casemanager afwezig was?  
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13 Hoe vaak had u in de afgelopen 12 maanden contact met de casemanager? 
(afspraken, bezoeken, telefonisch of via e-mail)  

 

 

 
14 Heeft u zo vaak als u wilt contact met de casemanager?  
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15 Is de casemanager goed te bereiken (telefonisch of per e-mail)?  

 

 

 

INFORMATIE EN ONDERSTEUNING  

 

De volgende vragen gaan over de informatie en ondersteuning die u ontvangt bij de zorg 

voor uw naaste. Met ‘uw naaste’ bedoelen we de persoon voor wie u zorgt of zorgde in 

verband met dementie.  

 

16 Weet u wat u van de begeleiding van de casemanager mag verwachten?  
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17 Helpt de casemanager u bij het vinden van de weg in de (dementie)zorg?  

 

 

 

18 Informeert de casemanager u over dementie?  
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19 Krijgt u informatie over de mogelijkheden voor zorg voor mensen met dementie? 

(bijvoorbeeld dagbesteding, thuiszorg, woonvormen en activiteiten)  

 

 

 

20 Informeert de casemanager u over het regelen van wettelijke en financiële zaken? 

(bijvoorbeeld wilsverklaring, bewindvoering, machtigingen)  
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21 Geeft de casemanager adviezen of tips over hoe u met uw naaste kunt omgaan?  

 

 

 

22 Sluiten de informatie en adviezen van de casemanager aan op uw persoonlijke 

situatie?  
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23 Helpt de casemanager bij het aanvragen van zorg, hulp of woonvoorzieningen?  

 

 

 

24 Kunt u uw verhaal kwijt bij de casemanager?  
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25 Heeft de casemanager aandacht voor hoe het met u gaat?  

 

 

 

26 Heeft de casemanager aandacht voor hoe het met uw naaste met dementie gaat?  
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CONTACT EN COMMUNICATIE  
 

De volgende vragen gaan over het contact met de casemanager.  

 

27 Luistert de casemanager aandachtig naar u?  

 

 

 

28 Heeft de casemanager genoeg tijd voor u?  
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29 Neemt de casemanager u serieus?  

 

 

 

30 Komt de casemanager gemaakte afspraken na?  
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31 Legt de casemanager op een begrijpelijke manier uit?  

 

 

 

32 Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de casemanager?  
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33 Krijgt u de mogelijkheid om te beslissen over de zorg voor uw naaste?  

 

 

 

34 Heeft de casemanager aandacht voor wat uw naaste nodig heeft?  
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35 Heeft de casemanager aandacht voor wat u nodig heeft?  

 

 

 

36 Kan de casemanager de (ernst van de) situatie van u en uw naaste goed 

inschatten?  
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37 Heeft u een persoonlijke klik met de casemanager?  

 

 

 

OVERLEG EN SAMENWERKING  

 

De volgende vragen gaan over het overleg met de casemanager. Ook worden vragen 

gesteld over de manier waarop de casemanager ervoor zorgt dat andere zorgverleners 

samenwerken.  

 

38 Overlegt de casemanager met u of er meer of andere zorg nodig is voor u en uw 

naaste?  
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39 Houdt de casemanager u op de hoogte van wat hij of zij doet voor u en uw naaste? 

(telefonisch, e-mail of zorgmap)  

 

 

 

40 Welke andere zorgverleners zijn er betrokken bij de zorg voor uw naaste in 

verband met dementie? (meerdere antwoorden mogelijk)  

 

 

41 Houdt de casemanager de zorgverleners op de hoogte van de situatie?  
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42 Woont of woonde uw naaste in een verpleeg- of verzorgingshuis in de afgelopen 

12 maanden?  

 

 

 

43 Hielp de casemanager bij de overgang van thuis naar het verpleeg- of 

verzorgingshuis? (bijvoorbeeld door overleg en overdracht van informatie)  
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UITKOMSTEN VAN CASEMANAGEMENT  

 

De volgende vragen gaan over de uitkomsten van het casemanagement in uw dagelijks 

leven.  

 

44 Kunt u, door het casemanagement, de zorg voor uw naaste beter volhouden?  

 

 

 

45 Kan uw naaste, door het casemanagement, langer thuis blijven wonen?  
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46 Kunt u, door het casemanagement, beter omgaan met de gedragsveranderingen 

van uw naaste?  

 

 

 

47 Kunt u, door het casemanagement, uw sociale contacten beter onderhouden?  

 

 

 
  

12%

8%

8%

6%

8%

9%

22%

22%

20%

35%

18%

21%

43%

46%

47%

44%

49%

43%

23%

24%

25%

15%

24%

27%

0% 25% 50% 75% 100%

Geriant 2018

Geriant 2019

West-Friesland

Nrd-Kenn.l zd

Nrd-Kenn.l nrd

Kop v Nrd-Holland

Nee, helemaal niet Een beetje Grotendeels Ja, helemaal

42

50

21

9

9

11

327

359

119

54

83

102

Geriant 2018

Geriant 2019

West-Friesland

Nrd-Kenn.l zd

Nrd-Kenn.l nrd

Kop v Nrd-
Holland

N in grafiek Weet ik niet

21%

20%

19%

16%

19%

24%

21%

29%

28%

35%

30%

25%

39%

36%

36%

37%

31%

37%

19%

16%

18%

12%

19%

13%

0% 25% 50% 75% 100%

Geriant 2018

Geriant 2019

West-Friesland

Nrd-Kenn.l zd

Nrd-Kenn.l nrd

Kop v Nrd-Holland

Nee, helemaal niet Een beetje Grotendeels Ja, helemaal

70

92

33

14

14

31

295

318

108

49

77

83

Geriant 2018

Geriant 2019

West-Friesland

Nrd-Kenn.l zd

Nrd-Kenn.l nrd

Kop v Nrd-
Holland

N in grafiek Weet ik niet



Uitkomsten tevredenheidsonderzoek onder mantelzorgers van cliënten Geriant Ambulant  Facit 2019 

 

pagina 39 van 65 

48 Kunt u, door het casemanagement, dementie makkelijker bespreekbaar maken in 

uw omgeving? (familie, vrienden en buren)  
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ALGEMEEN OORDEEL OVER DE BEGELEIDING VAN DE CASEMANAGER  

 

De volgende vragen gaan over uw algemene oordeel over de begeleiding van de 

casemanager.  

 

49 Welk cijfer geeft u de begeleiding van de casemanager? Een 0 betekent: heel erg 

slecht. Een 10 betekent: uitstekend.  
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50 Zou u de begeleiding van de casemanager bij andere mantelzorgers aanbevelen?  

 

 

 

51 Wat waardeert u het meeste aan de begeleiding van de casemanager?  

Zie bijlage 2 

 

52 Als u één ding zou kunnen veranderen aan de begeleiding van de casemanager, 

wat zou dat dan zijn?  

Zie bijlage 3 

 
 
ACHTERGRONDVRAGEN  

 

De onderstaande vragen gaan over uzelf en uw naaste. De vragen zijn bedoeld om de 

resultaten uit deze vragenlijst van verschillende groepen mensen met elkaar te kunnen 

vergelijken.  

 

De volgende vragen gaan over uw naaste.  

 

53 Is de persoon voor wie u zorgt of zorgde een man of een vrouw?  
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54 Wat is of was de leeftijd van uw naaste?  

 

 

 

55  Wat is of was de leefsituatie van uw naaste?  

 

 

 

56 Woont of woonde uw naaste in de afgelopen 12 maanden bij u in huis?  
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De volgende vragen gaan over uzelf.  

 

57 Bent u man of een vrouw?  

 

 

 

58 Wat is uw leeftijd?  
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59 Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of 

voldoende getuigschrift)  

 

 

 

60 Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?  
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61 Hoe beoordeelt u nu uw gezondheid, in vergelijking met een jaar geleden?  

Mijn gezondheid is nu…..  

 

 

 

62 Hoe zou u over het algemeen uw psychische of geestelijke gezondheid noemen?  

 

 

 
 

63 Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen?  
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64 Hoe heeft die persoon u geholpen? 
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Bijlage 2: Antwoorden op open vraag 51  
 
Wat waardeert u het meeste aan de begeleiding van de casemanager? 
 
Nadat de respondenten was gevraagd om de begeleiding van de casemanager een 
rapportcijfer te geven en of zij deze begeleiding zouden aanbevelen bij andere 
mantelzorgers, is hen gevraagd wat zij het meest waardeerden aan de begeleiding van de 
casemanager. De antwoorden op deze vraag zijn in eerste instantie gesorteerd naar de 
regio, dan naar team en vervolgens per indicator. 
 

Regio onbekend 

 Voor mij was het een hele grote steun. 

 

 

Kop v Noord-Holland 
 
Algemene tevredenheid 

 De klik die we met hem hadden. 

 Ik denk dat de klik het belangrijkste is, omdat het vertrouwen wekt. 

 De rust die hij uitstraalt. 

 De rust die hij/zij bracht.  

 Laagdrempelig. 

 Nuchterheid,  geen vooroordelen uiten ,ouder iemand,... de klik moet er zijn,.. en die 
was er al, bij de andere ouder. 

 Vriendelijk en attent. 

 Erg professioneel. 

 Mede dankzij casemanager zo lang kunnen volhouden. 

 Waardering voor het feit dat de gemeente Den Helder gebruik maakt van deze 
stichting. 

 
Informatie en ondersteuning 

 Aandacht, doortastend. 

 Aandacht. 

 Administratieve afhandeling WLZ- en BOPZ-aanvraag. 

 Advies betreffend de aanpak! 

 Alles is heel duidelijk en eerlijk overgebracht, zowel naar moeder als naar ons toe. 
Door de casemanager is ze op tijd in het Kapellehof gekomen. 

 Begripvol. 

 Behulpzaam, vriendelijk en nooit was iets te veel. 

 Betrokkenheid en bespreken van de mogelijkheden. Betrokkenheid naar mij en 
gezinssituatie. 

 Betrokkenheid. (2x) 

 Correct en neemt de juiste beslissingen. 

 Dat de casemanager tips geeft hoe om te gaan met dementerende persoon. 

 Dat ze alles goed regelde. 

 De aandacht zowel aan wijlen mijn moeder als een luisterend oor voor mijzelf. 

 De belangstelling en het begrip. 

 De betrokkenheid en heel doortastend, veel geregeld voor ons. 

 De gemeende belangstelling voor de patiënt en de mantelzorger. 

 De liefdevolle aandacht voor mijn partner en mij! 

 De menselijkheid en het begrip. 

 De ontzettend grote mate van betrokkenheid en de daadkracht in handelen als het 
nodig is. 

 De optimale begeleiding van de dementerende en de familie (ik met 2 zussen). 

 De steun en persoonlijke band. 

 Deskundig en invoelend. 

 Deskundig, betrokken. 
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 Deskundigheid en betrokkenheid. 

 Deskundigheid. (2x) 

 Door hulp alles weer aan te kunnen. 

 Geduld, in levensvermogen en aandacht. 

 Haar ervaring en kennis. 

 Haar inlevingsvermogen. 

 Hele praktische informatie, goed luisteren en kijken waardoor de adviezen echt 
persoonsgericht waren. Altijd het gevoel hebben echt goed geholpen te zijn, soms 
alleen maar door te luisteren, maar vooral door de kennis die gedeeld werd. Wetende 
dat de casemanager het verschrikkelijk druk had, heb ik dat nooit gemerkt tijdens 
telefoontjes en huisbezoeken, echt geweldig. Ze bracht echt een gevoel van rust en 
veiligheid. 

 Het begrijpen hoe een mantelzorger zich voelt en daar aandacht aan besteden. 

 Hij doorzag mijn schoonmoeder en legde het goed uit dat ze eenzaam was en niet 
meer voor zichzelf kon zorgen. De testjes deed ze ook niet goed. 

 Hulp bij het zoeken van mogelijkheden of ondersteuning. 

 Luister, advies, serieus nemen, initiatief inschakelen hulp en ondersteuning. 

 Meevoelen, soms geduldig zijn, soms besluiten nemen. 

 Naast het begrip, de duidelijke informatie, de adviezen en de prettige omgang, vooral 
het uit handen nemen van het regelen van indicaties bij de overheidsinstanties. 

 Open oor en vakkundige begrijpelijke begeleiding. 

 Persoonlijk gericht. 

 Persoonlijke aandacht en deskundigheid. 

 Persoonlijke aandacht en inlevingsvermogen. 

 Persoonlijke aandacht voor patiënt en mantelzorger. 

 Persoonlijke aandacht. (2x) 

 Persoonlijke begeleiding en aandacht. 

 Persoonlijke begeleiding. 

 Persoonlijke benadering. Het nemen van de moeite om zich in te leven in de 
persoonlijke omstandigheden van de cliënt. Beschikbaar zijn voor de mantelzorger, 
hulp bij aanvragen, etc. 

 Persoonlijke betrokkenheid. 

 Rust en deskundigheid. 

 Voor haar grote begrip en de steun in mijn rug...ik ben haar erg dankbaar voor haar 
hulp eerst bij mijn vader en nu bij mijn moeder. 

 Waardevolle adviezen die verband houden met de dementie en het omgaan hiermee, 
maar ook de aandacht voor de mantelzorger, zoals voorlichting en bespreken wat de 
mogelijkheden zijn om de verzorging van de naaste zo goed mogelijk te laten 
verlopen. 

 Zeer betrokken bij de situatie. 

 Zijn/haar geduld, inleving en goede raad. 
 
Contact en communicatie 

 Altijd aanspreekbaar. 

 Altijd bereikbaar, goed advies, luisterend oor. Tussenpersoon (zorg). 

 Altijd een luisterend oor. 

 Betrouwbaarheid en duidelijkheid in het contact. Daarnaast doorpakken als het nodig 
is. 

 Bij mijn weten is dat XX(naam). Als er al moeilijkheden geweest waren dan had ik het 
tel.nr. van haar. Ik heb dit geen één keer nodig gehad. Ze is wel bij mij thuis geweest 
en heeft daarbij goede adviezen gegeven. 

 Dat hij snel reageerde als ik hem mailde. 

 Dat je ergens met je vragen naar toe kon. 

 Dat ze er altijd voor ons was als we haar nodig hadden. 

 Dat zij een luisterend oor en een klankbord is. Dat zij zaken in gang zet. 

 De omgang. 

 Een luisterend oor. (2x) 
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 Het luisterend oor, begrip, emotionele ondersteuning. \ 

 Hij is er als het nodig is. 

 Kan erg goed luisteren! 

 Kwam afspraken na. 

 Luisterend oor voor mij als echtgenote van mijn man. En aandacht voor zijn situatie. 

 Luisterend oor! Afspraak direct nakomend!  

 Luisterend oor. (4x) 

 Mails werden altijd beantwoord. 

 Persoonlijk contact, eerlijkheid. 

 Snelle handelen. 

 Snelle reactie en beschikbaarheid. 

 Vlotte afhandeling. 

 Ze luistert heel goed naar je !!!!! 
 

Overleg en samenwerking 

 Begrip voor de situatie en het wijzen op mogelijkheden. 

 Belangstelling. meelevend en meedenkend. 

 Coördineren van familiegesprekken. 

 Dat zij goed in de gaten had wat wij nodig hadden. 

 De oprechte zorg voor mijn ouders en de begeleiding die we kregen bij elke 
verandering die op ons pad kwam. 

 De snelle opname in de Geriant kliniek toen het erg slecht ging. 

 De zorg en het materiaal wat wij nodig hadden en vooral dat ze onze vader over de 
streep heeft getrokken voor het verzorgingstehuis. !!! 

 Haar persoonlijke aandacht voor mij en mijn familie. Grote waardering en 
dankbaarheid. 

 Hij heeft veel geduld gehad met mijn vader en heeft een goede inschatting gemaakt 
van de zorgzwaarte die mijn moeder nodig heeft. Wij waren daar als familie nog niet 
aan toe. Nu ben ik dankbaar voor de indicatie die daardoor door het CIZ is gegeven. 

 Meedenken met handig advies. 

 Overleg met thuiszorgmedewerkers, weet de weg. 

 Overleg. 
 
Overige opmerkingen 

 Het ontspannen omgaan met deze rotziekte. 

 Misschien belangrijk: mijn moeder was niet dementerend, maar had kwetsbare 
hersenen en door kanker raakte deze tijdelijk aangetast. Dat ging later over. We 
hebben daarna zorg van Geriant niet meer nodig gehad. 

 Niet te veel bemoeienis. 

 We hebben niet lang gebruik gemaakt van een casemanager, dus moeilijk te 
beantwoorden. 

 Weinig contact. 

 Ze zijn maar 2 keer geweest, dus weinig ervaring. Geen dementie geconstateerd. 
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Noord-Kennemerland Noord 
 
Algemene tevredenheid 

 Aardige dame. 

 Alles is goed gegaan. 

 Ik heb haar niet heel veel gesproken in verband met het te vroeg overlijden van mijn 
moeder. Tot die tijd en ook kort daarna heb ik een goed contact met haar gehad. 

 Inmiddels is mijn moeder al bijna 10 maanden weg, maar XX (naam) was destijds 
echt een steun voor mij. Ze was goed bereikbaar, had een luisterend oor. Zelfs na 
mijn moeders overlijden stelde ze voor een gesprek te hebben indien nodig. Dat vond 
ik zo lief! Een ontzettend lieve en  behulpzame vrouw. 

 Onze eerste casemanager vond ik helemaal niets. Zelf een ander gezocht die was 
super, die dacht mee en waarschuwde ons regelmatig. Was echt met ons betrokken. 

 Vriendelijkheid. 
 
Informatie en ondersteuning 

 Begrip voor de situatie. 

 Begripvol en aandacht, ook voor de naasten. 

 Betrokkenheid. (3x) 

 Dat je een beter inzicht krijgt hoe er met de situatie omgegaan moet worden. 

 Dat ze menselijk was. 

 Dat ze open en duidelijk is. 

 Dat ze weet van de wegen, die bewandeld moeten worden. 

 De aandacht die er was.  

 De liefde voor de zorg die ze gaf en het medeleven. 

 De persoonlijke aandacht. 

 De persoonlijke benadering, heeft altijd voor ons klaar gestaan. Liefdevol en vol 
respect naar mijn moeder. 

 Duidelijkheid. 

 Gemeende belangstelling voor veranderingen in geheugenproblematiek van partner 
en gevolgen daarvan voor inspanningen van mezelf als mantelzorger. 

o gewezen op de mogelijkheden! Het doortastend handelen wanneer het nodig 
was! 

 Goede omgang, verstand van zaken. 

 Goede praktische informatie die ons als mantelzorgers de weg wijst in 
verzorgingsland. 

 Haar actieve houding.  

 Het geduld, meeleven en persoonlijk contact. 

 Het inschatten van steeds de huidige situatie, gevoel van gehoor geven en begrip, 
kennis van mogelijkheden om stappen te zetten in het blijven thuis wonen. En altijd 
met een vleugje humor, maar ook kordaat en recht door zee. 

 Houdt zeer breed 'vinger aan de pols'. Toegankelijk, toont initiatief, vindingrijk, op de 
hoogte van mogelijkheden, waardering over en weer. 

 Hulp in de wereld van zorg. Bv. uitleg over de verschillende instanties en waar ik hulp 
aan kon vragen voor thuiszorg. En het regelen van een indicatie. 

 Invoelend, oprecht. 

 Inzet. Luisteren. Overleg. Uitleg. 

 Open en goed benaderbaar. 

 Openheid en bekwaam. 

 Persoonlijk betrokken. 

 Persoonlijke aandacht en betrokkenheid. 

 Persoonlijke aandacht. 

 Persoonlijke begeleiding. 

 Positieve benadering, persoonlijk, daadkrachtig, vertrouwd, belangstellend. 

 Rust en duidelijkheid. 

 Rustige, kundige reële vrouw. 

 Tijd en aandacht. 
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 Uitleg, luisterend oor, ondersteuning, adviezen, begeleiding. 

 Vriendelijk, zorgzaam en kennis van zaken. 

 Vriendelijkheid, kundigheid en doortastendheid. 

 Ze heeft mij de weg gewezen in het voor mij onbekende land van de zorg en  

 Ze was er altijd. Kon helemaal op de casemanager rekenen. 

 Ze was volledig toegewijd en begaan met de situatie. 

 Zijn open visie en absolute kennis van zaken. Tevens een goed luisterend oor voor 
alle betrokkenen. 

 
Contact en communicatie 

 Adequaat reageren. Als ik haar nodig had, was ze er. Ze weet alles! 

 Als ze tijd heeft luistert ze goed en biedt mogelijke oplossingen aan. 

 Altijd iemand om te raadplegen. 

 Dat ik erover kon praten en serieus genomen werd. 

 Dat ze adequaat reageerde op vragen en actie ondernam. 

 De snelle reactie op vragen. 

 Een hele rustige vrouw die goed luistert en er is als je haar nodig hebt. Ze heeft veel 
voor ons gedaan. 

 Een luisterend oor. 

 Het luisterend oor. 

 Het persoonlijke  contact. 

 Het persoonlijke contact en het medeleven. 

 Het persoonlijke contact/gesprekken. Specifieke situatie omdat wij als familie zelf al 
veel (incl. opname) hadden geregeld. 

 Luisterend oor, voor mijzelf en alle hulp die ze kon bieden heeft ze zeker gedaan. 
Wanneer ik haar nodig had kwam zij. 

 Luisterend oor. (2x) 

 Persoonlijk contact. 

 Persoonlijke gesprekken. 

 Toen ik het helemaal niet meer zag zitten met opname van mijn partner in Oudtburgh 
in Bergen was ze in 10 minuten bij mij. 

 Vraagbaak. 

 XX (naam) was een topper. Een luisterend oor en op een tactische manier ons een 
weg opsturen. 

 Ze was voor mij altijd bereikbaar of ze belde mij terug, zelfs in het weekend. 

 
Overleg en samenwerking 

 Begaan met het hele gezin. 

 Dat er ook naar mij geluisterd wordt en het regelen van zaken uit handen genomen 
wordt. 

 Dat hij/zij de ernst van de situatie inzag en er voor zorgde, samen met de huisarts, 
dat mijn partner werd opgenomen in een verpleeghuis. 

 Dat ze af en toe contact zochten met ons. Mijn ouders hielden het altijd af, maar ik als 
dochter heb het contact gehouden, omdat het fijn is om met iemand over de situatie 
te praten en tips te krijgen. 

 Dat ze oplossingen zoekt en meedenkt. 

 De aandacht voor niet alleen de dementiepatiënt, maar zeker ook voor de situatie van 
de mantelzorger, waardoor je je hart kunt luchten. Verder in nauw overleg steeds 
stapjes gezet naar verhuizing naar zorgcentrum. 

 Geweldig, onze rots in de branding. Van onschatbare waarde. Zonder haar hadden 
we samen niet zo'n mooie tijd kunnen hebben als familie. Ze heeft ons zo veel 
geleerd en bijgestaan in het proces. Vooral op de mogelijkheden die er waren om het 
zo lang mogelijk thuis vol te blijven houden. Het was zo fijn om haar hulp, luisterend 
oor en adviezen te krijgen. 

 Haar toewijding en oog voor ieder om de dementerende heen en de dementerende 
zelf, waar ze zo lief mee omgaat. 

 Naar de mantelzorger luisteren. 



Uitkomsten tevredenheidsonderzoek onder mantelzorgers van cliënten Geriant Ambulant  Facit 2019 

 

pagina 52 van 65 

 Problemen werden direct opgelost. De lijntjes waren kort. We hadden een goed en 
prettig contact. Persoonlijk! 

 Respect van mens tot mens voor de patiënt en verzorger. 

 Verschillende dingen, zoals een scootmobiel, in gang gezet. 

 XX (naam) is een super casemanager, die veel aandacht en zorg heeft voor zowel 
mijn vader, moeder als mijzelf. Wij waarderen haar enorm als mens en deskundige. 

 
Overige opmerkingen 

 Alleen heeft ze ons geholpen aan de WLZ, maar ook niet volledig. We hebben veel 
zelf gedaan. 

 Heb 1 jaar een casemanager gehad. Toen laatste 3 maanden nieuwe casemanager. 

 Het hele proces heeft te kort geduurd om de begeleiding echt te verbeteren op een 
paar kritische punten. 

 Het voelt niet als begeleiding. Er zijn in totaal twee telefonische en twee fysieke 
gesprekken geweest in twee jaar tijd. 

 Onze situatie is waarschijnlijk anders dan de meeste gevallen. Ik vond het moeilijk 
invullen, omdat onze tante acuut is opgenomen, dus heel snel proces. Zij woonde in 
Spanje en nu wonende in Nederland, nog maar heel kort. Haar man heeft haar 7 jaar 
lang verzorgd, maar kon het niet meer aan en het laatste half jaar is zij erg verward. 
Dus hebben we direct moeten handelen ivm zieke oom. Degene die ons hiermee 
heeft geholpen van Geriant heeft heel goed gehandeld. We zijn zeer dankbaar. 
Daarna nog even contact gehad, maar verder alleen met zorginstelling waar zij is 
opgenomen. 

 

 

Noord-Kennemerland Zuid 

 
Algemene tevredenheid 

 Begrijpend en vriendelijk. 

 Bij de eerste casemanager: de goede begeleiding en zorg.  

 De geweldige inzet bij haar werk en de liefde waarmee ze de zieke en de verzorgers 
tegemoet treedt. 

 Empathie, betrokkenheid, eerlijkheid, openheid. 

 Erg dankbaar en respect voor haar functie/inzet t.a.v. mijn moeder 

 Persoonlijk. 

 Vriendelijk en geduldig. 
 
Informatie en ondersteuning 

 Begrip. 

 Betrokkenheid. Het goed aanhoren van mijn ouders van 90 en 93 jaar oud. 

 Contact, doorzetten, vasthoudendheid. 

 De aandacht. 

 De betrokkenheid bij de situatie! 

 De betrokkenheid, ondanks dat mijn moeder niet graag bezoek van haar kreeg, 
omdat ze de bemoeienis niet nodig vond! 

 De duidelijkheid die ze geeft en de aandacht voor mijn vader. 

 De kennis en de juiste weg. 

 De persoonlijke aandacht en de betrokkenheid. 

 De persoonlijke betrokkenheid voor mijn moeder en mij. 

 Duidelijke uitleg en hulp bij de "jungle" van zorg. 

 Duidelijkheid. 

 Eerlijk en duidelijk! 

 Er zijn met raad en daad. 

 Goede uitleg en belandstelling. 

 Goede uitleg. 

 Haar begrip, zorg en aandacht. 

 Haar open en eerlijke benadering. Haar adviezen. 
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 Haar trouw en haar adequate aanpak. 

 Helder en duidelijk, de juiste instelling en attitude, aandacht voor alles wat relevant is, 
stellen van de juiste vragen. 

 Hij/zij heeft mij soms moed ingesproken. 

 Inlevingsvermogen. 

 Is betrokken bij de casus. informeerde helder over de mogelijkheden en 
onmogelijkheden. 

 Persoonlijke aandacht voor patiënt en partner. 

 Persoonlijke aandacht. Respect voor degene met dementie. Goed weten wat de 
dementerende nodig heeft. Goede begeleiding voor de mantelzorger. 

 Terzake kundig. Goede en praktische adviezen. 

 Zeer betrokken, open, transparant en eerlijk advies. Hoge inzet t.a.v. patiënten. 
 
Contact en communicatie 

 Altijd bereikbaar en als er problemen waren met familie kon ik altijd de casemanager 
bellen. Dit  was heel fijn en gaf mij enorm veel lucht. 

 Altijd een luisterend oor. 

 De zorg die aangeboden werd bij de vragen die ik had. 

 Een luisterend oor. 

 Het goed contact met de casemanager. 

 In het gesprek een luisterend oor. 

 Luisterend oor. De rust, die zij uitstraalde. 

 Snel handelen. 

 Snelle actie. 

 Vertrouwen en een luisterend oor. 
 
Overleg en samenwerking 

 Dat ze heel goed alles uitlegt aan de dementerende persoon en probeert te troosten, 
maar ook de naaste hierin goed begeleidt en een schouder aanbiedt om eens uit te 
huilen. Daar ben ik heel blij om. 

 De rust die hij heeft gegeven zodat het overzichtelijk bleef, maar de meeste steun 
had ik van de verpleegkundige en haar medewerkster. 

 Haar betrokkenheid met ons als gezin. 

 Het gewoon aan de tafel thuis bespreken met en zonder demente partner. Het 
meedenken in alles en het begrip. 

 Het serieus genomen worden en de tips met het omgaan van persoon met dementie. 
Dankzij de diagnose en hulp van onze casemanager is onze moeder binnen een paar 
maanden verhuisd naar een verzorgingshuis en heeft het daar erg naar haar zin. 

 Meedenken, empathisch vermogen, kennis van het dementieproces, financiële 
traject. 

 Meedenken. 

 Om naar elkaar te luisteren en hopen om gezamenlijk eventuele problemen op te 
lossen. 

 Ondersteuning bij het aanvragen van PGB bij de gemeente en een plaats op de 
wachtlijst van een verpleeghuis. 

 Ook haar eerlijke mening als ik iets niet goed aanpakte, mij vertellen op wat voor 
manier ik het wel het beste kon doen. Heb bijzonder veel van haar geleerd. Al ging ik 
vaak in de fout, altijd goede raad en opbeurende adviezen. Was bijzonder blij met 
haar. Ze verdient echt een 10. 

 Zakelijke informatie en flexibiliteit bij besluitvorming: meegroeien en ons mee laten 
groeien met de ontwikkelingen in het proces van steeds dementer worden. 

 
Overige opmerkingen 

 Nog te kort aanwezig om te beoordelen. 

 Geen antwoord. Sorry. 
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West-Friesland 

 
Algemene tevredenheid 

 Dat ik het gevoel had dat ik met een bekende sprak, het voelde vertrouwd. 

 De beoordeling is geen 10, daardoor blijft de casemanager scherp. Mijn waardering is 
ook aan de persoon uitgesproken. Dat vind ik belangrijk. Het heeft voor mij als 
dochter en mantelzorger van deze klant veel betekend. Ik voelde me gehoord, gezien 
en begrepen. Daardoor werd de spanning deels weggenomen en kon ik beter 
relativeren en rust voelen. Al is het contact met  de casemanager van korte duur 
geweest, in verband met het overlijden van de klant, het heeft mijn moeder en mijzelf 
dichter bij elkaar gebracht, waardoor we samen een waardige en liefdevolle laatste 
levens fase hebben mogen beleven. 

 Echt. Vertrouwelijk. 

 Neemt de tijd en straalt rust uit. 

 Ze is aardig. 

 Zorgvuldig........... luisterend oor...........je kunt van haar op aan....... lieve  vrouw........ 
 
Informatie en ondersteuning 

 Aandacht- aandragen van oplossing - denken in mogelijkheden. 

 Aandacht en zorg en betrokkenheid. 

 Algehele betrokkenheid. 

 Altijd correcte behandeling, zeer vriendelijk en toch wel betrokken bij het welzijn van 
de patiënt. 

 Altijd klaar staan. Goede adviezen.  

 Begrip, aandacht, tijd, rustig, empathie. Heb heel veel steun gehad van casemanager 
XX (naam). 

 Betrokken en vol aandacht. 

 Betrokken, accuraat, pro-actief, behulpzaam, komt met oplossingen. Uiterst 
communicatief, begripvol en doortastend. 

 Betrokkenheid bij zowel patiënt als mantelzorgers. 

 Betrokkenheid en grote, uitgebreide kennis. 

 Correcte en snelle handelwijze. 

 Dat er begrip is, dat ze helpt waar nodig en goede adviezen geeft. 

 Dat er stappen werden ondernomen. 

 Dat ze alles rustig uitleggen. 

 De aandacht en het competent handelen. 

 De aandacht en het omgaan met diegene met dementie en het duidelijk verwoorden 
naar van wat wel en niet meer kan. 

 De aandacht. 

 De adviezen vond ik erg prettig … 

 De belangstelling. 

 De betrokkenheid en ondersteuning. 

 De betrokkenheid. 

 De gesprekken en informatie die ik kreeg met betrekking tot problemen bij dementie, 
wat je te wachten staat. Dit heb ik ondervonden als heel fijn. 

 De goede begeleiding voor mijn naaste, namelijk mijn moeder, en een luisterend oor 
voor mij. 

 De kennis over de bestaande hulpverlening en daar de weg in weten te vinden. 

 De ondersteuning. 

 De persoonlijke aandacht en tijd. Ze was nooit gehaast en legde dingen heel goed 
uit. 

 De persoonlijke begeleiding en aandacht en de deskundigheid waarmee alles 
geregeld werd. 

 De persoonlijke begeleiding. 

 De warmte die ze uitstraalt. 

 De zorg  die ze aan de patiënt en mantelzorger gaf. 
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 De zorg voor financiële zaken omtrent de opname in tehuis geregeld. Scheelt een 
hoop. 

 Deskundige begeleiding. 

 Deskundigheid en betrokkenheid, prettige houding. 

 Deskundigheid en hulp bij vragen over dementie, mogelijke en noodzakelijke hulp bij 
dementie. En bij het overreden van moeder om in zorginstelling te gaan wonen. 

 Erg betrokken. 

 Geduld, serieus nemen. 

 Goede beslissingen. 

 Haar betrokkenheid , begrip en steun. 

 Haar betrokkenheid bij mijn naaste. 

 Haar betrokkenheid en het luisterend oor wat zij altijd had.  

 Haar betrokkenheid. 

 Haar deskundige en tegelijk meelevende manier van communiceren met zowel mijn 
vrouw als met mij. 

 Haar empathisch vermogen en uiteraard haar kennis van zaken in de brede zin van 
het woord. 

 Haar feedback tot op heden, terwijl mijn man al 5 mnd. in het verpleeghuis woont. 
Oprechte belangstelling wat door mij wordt gewaardeerd. 

 Haar invoelingsvermogen en kennis. 

 Haar professionele aandacht, zorg en advies voor zowel mij als mijn vrouw. 

 Heel veel aandacht voor de cliënt en heel ter zake kundig. 

 Het medeleven en de efficiëntie om evt. problemen op te lossen. De mogelijkheden 
om dingen thuis lichter te maken. 

 Het stukje aandacht voor de naaste, maar ook voor de familie. 

 Inlevend vermogen, ernst van de situatie in zien, begeleiding bij RM procedure. 
Begeleiding bij het inzien van het onvermijdelijke. 

 Inlevingsgevoel, persoonlijk benadering, goede begeleiding, alles er aan gedaan om 
onze wensen te vervullen. 

 Inzet en hulp. Kundigheid en inleven in iemands situatie. 

 Leeft zich in in de situatie van de dementerende, vriendelijk. 

 Medelevend. 

 Ook nadat mijn schoonmoeder opgenomen was, toch nog contact gehad over hoe 
het ging. Ook nadat ze kort na 5 weken opname overleden was. Dit hebben we 
gewaardeerd. 

 Opname toen het nodig was, zeer ingrijpend! 

 Persoonlijk, aandacht, begrip en doortastendheid. Snel en efficiënt handelen met een 
duidelijke uitleg. 

 Persoonlijke aandacht, kennis van zaken. 

 Persoonlijke aandacht. 

 Persoonlijke begeleiding. 

 Persoonlijke betrokkenheid. 

 Rustig en begripvol. Alles werd in duidelijke taal uitgelegd. 

 Snel en vakkundig de juiste weg bewandelen. 

 Warm en geduldig, goede adviezen. 

 Ze begreep precies wat ik en mijn vader nodig hadden. Wij voelden ons enorm 
gesteund. Ik kon met al mijn twijfels en emoties bij haar terecht. 

 Ze heeft me enorm ondersteund tijdens het ziek zijn van mijn moeder en het 
overplaatsen naar een verzorgingshuis hierdoor. 

 Ze was goed in praktische zaken. 

 Zeer accuraat begeleid, ook al was het door omstandigheden zeer kort. 

 Zeer attent. 
 
Contact en communicatie 

 Al belde of mailde je haar dan reageerde ze altijd supersnel om een oplossing te 
zoeken voor het probleem dat op dat moment speelde. Super begeleiding en advies 
van haar gehad. Zeer tevreden met haar!!! 
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 Altijd de tijd voor je nemen en naar je verhaal luisteren. 

 Altijd tijd. 

 Belangstelling. 

 Bereikbaarheid als ik een vraag had. 

 Beschikbaarheid en open houding. 

 Dat hij er was op de momenten dat het nodig was. 

 Dat ze een goed luisterend oor heeft. Ze begrijpt wat je voelt. 

 De afspraken worden nagekomen. 

 De goede gesprekken en daardoor luchtte het op. 

 Een luisterend oor. (3x) 

 Goed luisteren en begrijpen. 

 Het directe contact dmv bellen, appen en mailen. 

 Het gewoon omgaan. 

 Het goede, persoonlijke contact. 

 Het kunnen vertellen over de problemen met de partner, wat geen ander wil horen of 
interesseert of onbekend is. 

 Ik waardeer het meeste dat ze regelmatig komen en aandacht voor je hebben, een 
luisteren oor. 

 Je kunt alles vertellen, ze hebben een goed luisterend oor. 

 Je kunt je verhaal kwijt. 

 Luisterend oor voor beide partijen. Legt de situatie goed uit. 

 Luisterend oor. (4x) 

 Luisterend oor. Mijn vrouw heeft voorlopig geen steun meer nodig. We redden het 
samen zonder hulp. 

 Op tijd reageren. 

 Persoonlijk contact. 

 Ze had een luisterend oor en stond altijd voor me klaar en heeft goed geholpen naar 
oplossingen te zoeken. 

 Ze was bij het maken van de afspraak goed bereikbaar. 
 
Overleg en samenwerking 

 Begrip en luisterend oor voor mijn moeder en aan ons de fam. ondersteuning bij 
opname. 

 Begrip voor de situatie en dat de zorg zowel naar de patiënt als naar de partner 
uitging. 

 Dat ik op iemand kan rekenen die meer hierover weet. Bij haar gingen meer deuren 
open! 

 Dat ze ook een coördinerende taak heeft en regie voert tussen alle zorgverleners 
onderling en mij als mantelzorger. Zo heeft zij ons een aantal keer uitgenodigd om 
met zijn allen om de tafel te zitten om te bespreken hoe het met mijn moeder gaat, 
dat waardeerde ik zeer! 

 Dat ze overal aandacht aan gaf (zowel aan mij als mijn man) en de familie ontzorgde 
op het gebied van de weg vinden in de zorg (aanvragen WMO/dagbesteding/ 
WLZ/verpleegtehuis). 

 De hulp bij de aanvraag WLZ en opname in het verpleeghuis. 

 De regelmatige bezoekjes aan mijn moeder. Zo werd er door een onafhankelijk 
iemand de achteruitgang goed in kaart gebracht. 

 De rust die ze uitstraalde, het luisterend oor en het meedenken. 

 De rustige begeleiding. Het goed luisteren naar wat wij als mantelzorgers het 
moeilijkst vinden en samen een weg zoeken, zodat mijn vader opgenomen kon 
worden in een verzorgingshuis. Zij wist de mensen die ik moest bellen. Onze case 
manager was ook zeer goed bereikbaar (app, telefoon). 

 De snelle handelingen ivm opname verpleeghuis. 

 Doortastend, snelle actie om mijn moeder in een zorginstelling onder te brengen. 

 Een stuk zorg wegnemen bij het regelen van zaken als indictie, zorgbemiddeling. 

 Gedeeltelijke ontzorging en de weg wetend en zoekend binnen de medische 
instanties. 
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 Goed overleg en terugkoppeling. 

 Haar realistische kijk op de situatie. Vaak zag ik zelf niet dat ik er aan onderdoor ging, 
maar zij wel. Achteraf zie ik dat ik het niet langer had vol kunnen houden. De 
casemanager haalde mij 'over de drempel' om mijn vrouw in een verzorgingstehuis te 
plaatsen - was wel nodig. 

 Heel goed begrijpen welke tehuizen voor ons interessant zijn. 

 Hele prettige samenwerking. 

 Het inleven en meedenken met mij als begeleider en met de dementerende. 

 Luisterde goed, heeft een heel goed inlevingsvermogen. Maar is helder in haar 
verhaal, draait er niet omheen met wat ze ziet en wat er allemaal kan gebeuren. Af en 
toe hierdoor ook confronterend, maar helder en duidelijk! Heb ik veel aan gehad, hoe 
moeilijk het ook af en toe was. 

 Meedenken. 

 Mijn vrouw hield de casemanager eerst op afstand, waarschijnlijk omdat ze het 
gevoel had dat ze in de gaten gehouden werd. Hier ging de casemanager heel goed 
mee om. Later 'accepteerde' mijn vrouw de casemanager. Nadat mijn vrouw de 
diagnose kanker kreeg in november, kwam de casemanager af en toe langs en belde 
ze regelmatig. Ze was zeer betrokken! Ook dacht ze mee om hulp in de huishouding 
te regelen. Helaas is mijn vrouw half december al overleden. Na haar overlijden is de 
casemanager nog een paar keer langs geweest, ook om een afsluitend gesprek te 
hebben. Als er wat is, mag ik haar altijd bellen. Alle lof!! 

 Openheid en begrip voor de situatie. Meedenken in oplossingen. 

 Sparringpartner en niet 'het wiel weer hoeven uitvinden'. 

 Zij neemt geen blad voor haar mond en spreekt ook de wijkverzorging en huisarts 
aan op hun verantwoordelijkheden. 

 
Overige opmerkingen 

 Met de 1e en 2e had ik geen klik, met de 3e wel. 
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Bijlage 3: Antwoorden op open vraag 52 
 
Als u één ding zou kunnen veranderen aan de begeleiding van de casemanager, wat 
zou dat dan zijn? 
 

De antwoorden op deze vraag zijn eveneens in eerste instantie gesorteerd naar de regio, 
dan naar team en vervolgens per indicator. 
 

Kop van Noord-Holland 

 
Algemene tevredenheid 
Een aantal respondenten heeft deze vraag gebruikt om de algemene tevredenheid te uiten: 

 Alles is prima verlopen, geen aanvullingen. 

 Echt niets. 

 Eigenlijk zou ik het niet weten, want ik heb een heel goede band met haar gehad; zij 
heeft mij voortreffelijk begeleid. 

 Geen behoefte om iets te veranderen. 

 Geen verandering nodig. 

 Helemaal niets. 

 Ik heb geen opmerkingen. Ik heb een hele fijne samenwerking met XX en XX 
(namen) gehad. Het was ook een soepele overgang tussen beide casemanagers. 

 Ik kan niets bedenken. Onze casemanager is bij uitstek geschikt voor zijn vak. 

 ik was zeer tevreden over onze casemanager, kon goed met haar opschieten en 
vond altijd een luisterend oor. 

 Ik zou haar met goud behangen.... 

 Ik zou het niet weten. Het ging allemaal prima. 

 Kan niets bedenken. Achteraf zijn er altijd dingen die je wellicht anders had 
gedaan/opgepakt, maar daar speel ik zelf ook een rol in. 

 Niets veranderen! Prima zo. 

 Niets, alleen grote dankbaarheid namens mij en mijn familie. 

 Niets, prima, een topper. 

 Niets, want Vader is overleden ! 

 Niets, zeer tevreden! 

 Niets. (16x) 

 Niks. (2x) 

 Op bestaande voet doorgaan. 

 Prima zoals het was. 

 Vond het altijd erg fijn als de casemanager kwam. Wilde dat de casemanager iedere 
dag zou komen, maar ik begrijp dat dit niet kan. 

 Voor mij als leek in het zorgen en begrijpen wat voor nare ziekte op mijn bordje kwam 
kan ik zeggen dat ik een goede steun had. 

 Weet ik niet. Alles is/was prima geregeld. 

 Zou het niet weten, Prima samenwerking en goede begeleiding. 

 Zou het niet weten. 
 
Contact en communicatie 

 Bereikbaarheid. 

 Beter bereikbaar. 

 Casemanager zou meer tijd moeten krijgen om de patiënt te kunnen observeren. 

 Dat ze vaker langs kunnen komen. 

 Het is jammer dat na het overlijden van mijn echtgenoot de begeleiding stopt, terwijl 
je als mantelzorger behoefte hebt de emotioneel ondersteunende gesprekken nog 
enkele malen voort te zetten. 

 ik vond haar soms erg afstandelijk; ze was erg professioneel, maar de afstand was 
soms wel heel groot. 

 Laat het iemand zijn met levenservaring, een ouder iemand, liefst zelf een ouder, 
iemand die hart voor de patiënt heeft en bij geen klik wissel dan. 
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 Vaker contact op haar initiatief, nu belden wij vooral haar op. 

 Voor de mantelzorger is het prettig als er regelmatig even contact is. 
 
Informatie en ondersteuning 

 Doortastender en preventiever qua behandeling en woonomgeving. 

 Duidelijke en tijdige uitleg over de opnameprocedure in het verpleeghuis. 

 Duidelijke uitleg over opname verpleeghuis. 

 Indien mogelijk nog zaken regelen. 

 Meer informatie over mogelijkheden opvang en woonvormen. 

 Wat meer interesse als er wat speelt. 

 Wij hebben veel last ondervonden van rolstoelonderhoud en verkrijgen van goede 
hulpmiddelen. Hier zouden wij graag ondersteuning in hebben gehad. Rolstoelen 
kregen we eerst te leen, gingen snel stuk, toen we eindelijk na maanden van wachten 
de goede rolstoel kregen was mijn man dood. 

 
Overleg en samenwerking 

 Communiceren met zorginstelling en familie van de cliënt. 

 Meer de familie bij betrekken. O.a informatie, omgaan met dementie en wat het 
behandelplan inhoudt. 

 Meer oor hebben voor het verhaal van de naaste. De naaste serieuzer nemen in wat 
hij/zij ziet/hoort. Een cliënt kan vaak de schone schijn ophouden, hierdoor werd ik 
vaak niet geloofd en daardoor kostte het mij nog meer energie om begeleiding/ 
verzorging geregeld te krijgen. 

 
Overige opmerkingen 

 De hoge werkdruk v/d casemanager verlagen. 

 Er iemand voor inhuren die een uitje maakt of iets gaat doen 

 Zorgen dat er minder cliënten vallen onder 1 casemanager. 
 

Noord-Kennemerland Noord 
 
Algemene tevredenheid 
Een aantal respondenten heeft deze vraag gebruikt om de algemene tevredenheid te uiten: 

 Geen enkel. Was top. 

 Geen veranderingen. 

 Helemaal niks aan veranderen. 

 Het was goed zoals het was. 

 Ik was erg tevreden en heb geen verbeterpunt. 

 Ik weet het niet. Het was goed. 

 Ik zou het niet weten. 

 Ik zou het niet weten. Ik was wel tevreden. Ik heb 9,5 jaar een casemanager gehad 
en het laatste half jaar een vervangster wegens ziekte. 

 IK zou het zo niet weten. 

 Niets, XX (naam) was zelfs in het weekend en in de avonden bezig om mijn e-mails 
te beantwoorden. 

 Niets. (12x) 

 Niets. Alle lof. 

 Niks. 

 Prima zo, niets veranderen. 

 Voor onze casemanager zou ik echt geen verbeterpunten kunnen bedenken. 

 Zou het niet weten. (2x) 

 Zou ik niet weten. 

 Zou niet weten. 
 
Contact en communicatie 

 Afspraak = afspraak. 
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 Als ik haar nodig had, was ze niet bereikbaar, maar één dag in de week. Ze deed een 
studie erbij. 

 Dat ik haar vaker had kunnen spreken. 

 Dat ze meer tijd had. 

 Haar opgeheven vingertje achterwege laten. 

 Hogere frequentie van de begeleidingsgesprekken met mij als mantelzorger. 

 Meer contactmomenten. 
 
Informatie en ondersteuning 

 Duidelijkheid in wat een casemanager doet en voor ons kan betekenen. 

 Iets meer nazorg na opname in verpleeghuis. 

 Iets meer zeggen waar het op staat, boodschap niet verpakken. 

 Ik had meer info willen hebben over de dementie van mijn zus. Hoe is het ermee? 
Welke ontwikkeling en vooruitzichten? 

 In het begin iets meer duidelijkheid over hoe het traject zou kunnen verlopen. 

 Juiste diagnose beter checken/ naar boven krijgen. 

 Misschien wat vlottere houding. Mijn ouders en broer en zus zijn geen mensen die in 
de zorg werken gewend. Ik werk zelf in de zorg en kom vanaf zakelijk werk en er is 
wel een groot verschil in benaderen en omgang met mensen. Een vlotte babbel had 
geholpen in onze situatie, niet te zorgzaam overkomen. 

 Nazorg na plaatsing in zorgcentrum. 
 
Overleg en samenwerking 

 Beetje opener naar mantelzorger toe. 

 Betere begeleiding voor de keuze die je moet maken als er meer zorg nodig is voor 
de dementerende. De mogelijkheid om in het eigen dorp te kunnen verblijven eerder 
in werking zetten. Door grote wachtlijst moest onze moeder na 92 jaar in een ander 
dorp wonen. 

 Betere ondersteuning bij het aanvragen van de verschillende mogelijkheden. Meer 
begeleiding richting de wijkverpleegkundige. Contact tijdens overlijden en de weken 
daarna. 

 Dat ze niet écht weet hoe het is om de mantelzorger(dus mij) over te halen naar een 
verpleeghuis te gaan met haar partner. 

 Hulp/ondersteuning bij het invullen zorgvragen (maaltijden, verzorging, (echte) 
huishoudelijke hulp, (noodzakelijk) vervoer bv ziekenhuis). Daarin nauwelijks tot geen 
ondersteuning, terwijl dat niet mijn kennisgebied is. Ik verwacht van de casemanager 
een lijst met mogelijkheden uit de regio (of zorgverzekering) én ondersteuning bij het 
invullen van die zorg (ook al is het de private sector en hangt daar een prijskaartje 
aan). Geen antwoorden als ‘je kan eens kijken op internet’. 

 Meer openheid en terugkoppeling. 

 Meerdere gesprekken voeren en vragen wat er in het gesprek met de naaste nodig 
is. Iemand die dementeert kan de zorg niet goed inschatten en het is voor de 
mantelzorger heel vervelend om de naaste steeds te moeten corrigeren, zeker als het 
voor de naaste nog niet geaccepteerd is. 

 Van tevoren werd gezegd dat ik weer dochter kon zijn, en geen vervelende dingen 
meer hoefde te regelen (auto innemen bijv.). De relatie met mijn narcistische en 
demente vader was toen al behoorlijk verziekt. Uiteindelijk hebben wij al deze 
vervelende dingen zelf gedaan. Dus doe geen beloftes die je niet kunt of wilt 
waarmaken. 

 
Overige opmerkingen 

 Altijd de vraag stellen of er meer kinderen zijn. Dementerende wist heel goed hoeveel 
kinderen ze had. 

 Te kort bergeleiding gehad. 
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Noord-Kennemerland Zuid 
 
Algemene tevredenheid 
Een aantal respondenten heeft deze vraag gebruikt om de algemene tevredenheid te uiten: 

 Geen aanbevelingen. 

 Heb ik geen mening over. De begeleiding was goed. 

 Helemaal niks. 

 Het was prima! 

 Ik zou ten deze niets ter verbetering kunnen bedenken. 

 In mijn geval geen idee, het is een goede ervaring. 

 Niets, perfecte begeleiding. 

 Niets. (5x) 

 Niks veranderen, het ging uitstekend, houden zo. 

 Zou het echt niet weten. 

 Zou het niet weten. 

 Zou ik niet weten. 
 
Contact en communicatie 

 Misschien iets vaker contact opnemen of er de noodzaak bestaat om te overleggen, 
zaken te bespreken, etc.  

 Nog een tijdje contact na opname. 

 Per situatie inschatten wat iemand prettig vindt aan de benadering. 

 Proactieve houding. 
 
Informatie en ondersteuning 

 Bij de tweede casemanager: de volkomen onwetendheid van wat ze eigenlijk moest 
doen 

 Dat de begeleiding eerder vanuit de hulpverleners wordt aangeboden, zodat je niet 
zelf het initiatief hoeft te nemen. Begeleiding komt zelden of nooit te vroeg. 

 Meer doortastendheid. 

 Meer ondersteuning en informatie over hoe ik de zorg voor mijn partner kan 
verbeteren (maximaliseren). 

 Partner was niet echt dement, maar had wel beginnende verschijnselen van 
dementie. Wat we misten is vooral een uitleg van alles wat een casemanager kan 
betekenen in de begeleiding. Nu waren het voornamelijk gesprekken over de 
toestand van mijn partner. 

 
Overleg en samenwerking 

 De contacten die de casemanager had met mijn moeder op de dagverzorging ook 
met de contactpersoon bespreken. Daardoor krijg je veel meer inzicht in het gedrag 
van mijn moeder en kortere lijntjes. 

 Mijn naaste heeft het gemakkelijker als er dingen tegen hem gezegd worden: U moet 
douchen, want het is woensdag. De begeleiding is voor mijn vader soms -naar mijn 
bescheiden indruk- te open: Wilt u douchen? Daar zie ik dat de prachtige cultuur van 
luisteren naar wat de bewoner en de familie wil misschien toch een gemakkelijker 
omgang in de weg zit. Maar ik ben er niet dagelijks bij, het is mijn vak niet, dus ik kan 
het eigenlijk ook niet goed beoordelen. 

 Ook na een bezoek aan de dementerende een verslag(je) te sturen over de 
ontmoeting. Als mantelzorger kun je er niet altijd bij aanwezig zijn. 

 
Overige opmerkingen 

 Een nieuwe casemanager eerst opleiden, zodat ze weet wat van haar verwacht 
wordt. 
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West-Friesland 
 
Algemene tevredenheid 
Een aantal respondenten heeft deze vraag gebruikt om de algemene tevredenheid te uiten: 

 Dat zou ik niet kunnen bedenken; ik ben zeer tevreden. 

 Geen idee, we hebben uitstekende begeleiding gehad. 

 Geen verandering. 

 Ik ben volkomen tevreden. 

 Ik heb geen verbeteringen. 

 Ik vind het goed. 

 Kon niet beter. 

 Kundig, vriendelijk en professioneel. 

 Vond het prima zo. Het duurde niet zo lang, want mijn broer ging al gauw naar het 
ziekenhuis en is daarna overleden !! 

 Weet ik niet - elke situatie is anders, maar mijn casemanager paste heel goed bij 
onze situatie. 

 
Contact en communicatie 

 Als mijn vader in het verzorgingshuis zit is het helemaal niet erg als er nog een keer 
gevraagd wordt hoe het gaat. 

 Continuïteit. In anderhalf jaar vijf casemanagers gehad. 

 Een blijvende casemanager en niet 4x een nieuwe wegens andere baan, 
zwangerschap, verplaatsing etc. M I J N partner blijft wel, en dan iedere keer opnieuw 
alles uitleggen. Bij casemanager vertel je héél vertrouwelijke dingen ! 

 Het is voorgekomen dat ik met een 'prangende' vraag zat. Via de mail contact 
gezocht. Het was wel eens zo dat de casemanager een aantal dagen afwezig was, 
waardoor ik naar mijn mening/mijn gevoel te lang moest wachten op een antwoord. 

 Iets meer overleg/contact. 

 In 1,5 jaar 3 casemanager gehad, is niet ten goede voor contact, vooral voor mijn 
schoonmoeder niet. Het scheelde dat ik zelf bij de thuiszorg werk en ervaring heb 
met dementie en casemanager en mijn schoonmoeder mijn man en mij geheel 
vertrouwde dat wij haar in alles helpen en begeleiden. 

 Minder aanwezig zijn. 

 Minder wisselingen in de persoon van de casemanager. 

 Nazorg na plaatsing in verpleegtehuis. 

 Niet iedere keer een andere. Langer een vaste casemanager. Ik heb 5 verschillenden 
gehad! 

 Wij hebben door omstandigheden 3 verschillende casemanagers gehad. Deze 
wisseling was lastig voor mijn moeder. Mijn moeder was heel blij met de 1e case 
manager, wat minder blij met de 2e en blij met de 3e casemanager. 

 Zeggen als je met vakantie gaat en zorgen dat een ander je vervangt. 
 
Informatie en ondersteuning 

 Casemanager is eigenlijk niets meer dan dat hij/zij kijkt hoe de situatie thuis is. Grijpt 
in als het niet meer gaat. Zorgt voor de grote lijnen. De wijkverpleegkundigen komen 
ook met goede ideeën. Zij zijn meer voor de detail. 

 Dat zij wat meer had geweten over de financiële kant van de zaak. Heel veel is 
onduidelijk. 

 De kennis over welke regelingen/ financieringsstromen er zijn in de Zorg kan beter. 
Omdat ik zelf bij een zorgorganisatie voor ouderen werk hebben we het goed kunnen 
regelen; ik had echter soms meer kennis dan zij. Bv. verschillende regelingen voor 
logeerzorg kunnen erg ondersteunend zijn in het langer thuis blijven wonen. Deze 
waren niet allemaal bekend. Verder echt helemaal top en ik ga haar missen! 

 Ik had graag gezien dat er eerder actie ondernomen was op de vragen van mijn 
tante. Zij gaf al heel lang aan dat het niet goed ging. Er is tenminste 2 jaar overheen 
gegaan voor men het eens ging onderzoeken. Toen bleek zij toch beginnende 
alzheimer te hebben. Echt luisteren en er naar acteren had haar een stuk minder 
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stress gegeven! Leuk de casemanager, maar die hoort al bij de kwetsbare oudere 
ingezet te worden, niet als zij al bijna rijp is voor opname elders! Gemiste kans! 

 In het beginstadium van de dementie een casemanager krijgen, in plaats van 6 jaar 
later.  

 Krachtiger en deskundiger. 

 Meer duidelijkheid over de verandering van WMO naar WLZ en de vervelende 
consequenties hiervan. 

 Meer duidelijkheid wat de casemanager kan en mag doen. 

 Niet zo direct en verschrikkende oordelen vellen. 

 Stem de inhoud van de boodschap af met betrokkenen. Stem af wat het doel van de 
diagnose is en wat deze kan toevoegen. De mededeling dementie heeft dan ook 
niets toegevoegd en mijn moeder in verwarring en angst achtergelaten. Ik heb dit van 
tevoren aangegeven. Mijn moeder heeft een grote angst voor de diagnose dementie 
door ervaringen uit het verleden. 

 Tips voor verandering heb ik niet, wel wens ik dat de functie casemanager nog heel 
lang blijft bestaan. En dat mantelzorgers goed de weg gewezen worden om hem/haar 
te vinden. Doordat ik in de wijkzorg werkzaam ben geweest, wist ik de juiste weg te 
bewandelen. Anders had ik nog niet van deze hulp gebruik kunnen maken, denk ik 
zelf. Mijn moeder was namelijk een vrolijke en bescheiden persoon, vooral naar de 
buitenwereld toe. Maar door alle veranderingen in haar leven en in die van mij, 
ontstond er tussen moeder en dochter een spanningsveld, vooral doordat ze aan mij 
zichzelf in al haar puurheid toonde en met name de negatieve gevoelens en 
ervaringen liet zien/horen. Deze probeerde ik voor haar te vertalen en te ventileren bij 
de zorg en familie in de positieve zin. Dat werd mij teveel en daarom heb ik 
extramurale professionele zorg aangevraagd. Het is een moeilijke, maar zeker juiste 
stap geweest. 

 Voor mijzelf na 1 1/2 jaar mantelzorg voor mij n vrouw en daarvoor al meer dan 40 
jaar mantelzorg voor een zoon zat ik er echt doorheen. Daar zou ook wat meer 
aandacht of begeleiding in moeten zijn. 

 
Overleg en samenwerking 

 Iets meer aandacht voor de naasten die niet verder komen met hun eigen leven. 

 Ik voelde me niet altijd begrepen. 

 Korter lijntje tussen casemanager en mij. 

 Meer gesprekken met de mantelzorgers apart, dus niet samen met de dementerende. 

 Misschien wat vaker zonder de dementerende overleggen, zodat er wat meer vrijuit 
gesproken kan worden. Maar daar had ik zelf ook meer initiatief in kunnen nemen, 
want daar was wel ruimte voor geweest, denk ik... 

 Niets, behalve de tijd die het kost om de noodzakelijke beoordeling of toestemming te 
krijgen die nodig is voor een aangepaste plaatsing met voldoende begeleiding. Ik 
begrijp dat de casemanager daar zelf geen invloed op heeft. 

 Snellere follow-up, meer tijd beschikbaar stellen aan casemanager zodat ze sneller 
zaken kan oppakken en regelen. 

 
Overige opmerkingen 

 Dat de huisarts eerder Geriant inschakelt. 

 Dat zou ik niet weten. Maar misschien kan ik hier kwijt dat onze casemanager kort 
voor de overgang naar het verzorgingshuis uitviel. De vervanging was op het cruciale 
moment problematisch. 

 Deze persoon had problemen die niets met de dementie had uit te staan. Hier wilde 
ze niet in meegaan. 

 Haar grenzen helpen bewaken. 

 Minder cliënten en dus meer tijd. De casemanager is ook al slachtoffer van het 
verdienmodel wat aan zorg is gehangen. 

 Niets, eerder het traject voordat Geriant werd ingeschakeld, daarna was alles heel 
snel geregeld. 

 Veel eerder het belang van bewegen en voeding onder de aandacht brengen. 
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Bijlage 4: Indicatoren en vragen 
 
Indicatoren met onderliggende vragen 
 
Informatie en ondersteuning (gemiddelde landelijke score 3,4) 
16 Weet u wat u van de begeleiding van de casemanager mag verwachten?  
17 Helpt de casemanager u bij het vinden van de weg in de (dementie)zorg?  
18 Informeert de casemanager u over dementie?  
19 Krijgt u informatie over de mogelijkheden voor zorg voor mensen met dementie? (bijvoorbeeld 

dagbesteding, thuiszorg, woonvormen en activiteiten)  
20 Informeert de casemanager u over het regelen van wettelijke en financiële zaken? (bijvoorbeeld 

wilsverklaring, bewindvoering, machtigingen)  
21 Geeft de casemanager adviezen of tips over hoe u met uw naaste kunt omgaan?  
22 Sluiten de informatie en adviezen van de casemanager aan op uw persoonlijke situatie?  
23 Helpt de casemanager bij het aanvragen van zorg, hulp of woonvoorzieningen?  
24 Kunt u uw verhaal kwijt bij de casemanager?  
25 Heeft de casemanager aandacht voor hoe het met u gaat?  
26 Heeft de casemanager aandacht voor hoe het met uw naaste met dementie gaat?  

 
Contact en communicatie (gemiddelde landelijke score 3,71) 
27 Luistert de casemanager aandachtig naar u?  
28 Heeft de casemanager genoeg tijd voor u?  
29 Neemt de casemanager u serieus?  
30 Komt de casemanager gemaakte afspraken na?  
31 Legt de casemanager op een begrijpelijke manier uit?  
32 Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de casemanager?  
33 Krijgt u de mogelijkheid om te beslissen over de zorg voor uw naaste?  
34 Heeft de casemanager aandacht voor wat uw naaste nodig heeft?  
35 Heeft de casemanager aandacht voor wat u nodig heeft?  
36 Kan de casemanager de (ernst van de) situatie van u en uw naaste goed inschatten?  
37 Heeft u een persoonlijke klik met de casemanager?  

 
Overleg en samenwerking (gemiddelde landelijke score 3,48) 
38 Overlegt de casemanager met u of er meer of andere zorg nodig is voor u en uw naaste?  
39 Houdt de casemanager u op de hoogte van wat hij of zij doet voor u en uw naaste? (telefonisch, 

e-mail of zorgmap)  
41 Houdt de casemanager de zorgverleners op de hoogte van de situatie?  

 
Uitkomsten van casemanagement (geen landelijke score) 
44 Kunt u, door het casemanagement, de zorg voor uw naaste beter volhouden?  
45 Kan uw naaste, door het casemanagement, langer thuis blijven wonen?  
46 Kunt u, door het casemanagement, beter omgaan met de gedragsveranderingen van uw naaste?  
47 Kunt u, door het casemanagement, uw sociale contacten beter onderhouden?  
48 Kunt u, door het casemanagement, dementie makkelijker bespreekbaar maken in uw omgeving? 

(familie, vrienden en buren)  
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Overige vragen 
 
ALGEMEEN 
1 Kreeg u in de afgelopen 12 maanden begeleiding door een casemanager bij de zorg voor uw 

naaste?  
2 Is de begeleiding van de casemanager inmiddels beëindigd?  
3 Sinds wanneer heeft of had uw naaste verschijnselen van dementie? 
4 Is bij uw naaste (een vorm van) dementie vastgesteld?  
5 Hoe lang krijgt of kreeg u begeleiding van een casemanager bij de zorg voor uw naaste?  
6 Wat is uw relatie met uw naaste? Degene voor wie ik zorg(de) is mijn…..  
7 Hoe vaak zorgt of zorgde u meestal voor uw naaste?  
8 Waarmee helpt of hielp u uw naaste? (meerdere antwoorden mogelijk)  

 

BESCHIKBAARHEID EN BEREIKBAARHEID  
9 Wie heeft het initiatief genomen om casemanagement te starten? (meerdere antwoorden mogelijk)  
10 Kreeg u zo snel als u wilde begeleiding van een casemanager bij de zorg voor uw naaste?  
11 Had u één vaste casemanager in de afgelopen 12 maanden? (in een normale situatie, buiten de 

vakantieperiode)  
12 Heeft u een vervanger gekregen toen de casemanager afwezig was?  
13 Hoe vaak had u in de afgelopen 12 maanden contact met de casemanager? (afspraken, 

bezoeken, telefonisch of via e-mail)  
14 Heeft u zo vaak als u wilt contact met de casemanager?  
15 Is de casemanager goed te bereiken (telefonisch of per e-mail)?  

 

OVERLEG EN SAMENWERKING  
40 Welke andere zorgverleners zijn er betrokken bij de zorg voor uw naaste in verband met 

dementie? (meerdere antwoorden mogelijk)  
42 Woont of woonde uw naaste in een verpleeg- of verzorgingshuis in de afgelopen 12 maanden?  
43 Hielp de casemanager bij de overgang van thuis naar het verpleeg- of verzorgingshuis? 

(bijvoorbeeld door overleg en overdracht van informatie)  

 

ALGEMEEN OORDEEL OVER DE BEGELEIDING VAN DE CASEMANAGER  
49 Welk cijfer geeft u de begeleiding van de casemanager? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 

betekent: uitstekend.  
50 Zou u de begeleiding van de casemanager bij andere mantelzorgers aanbevelen?  
51 Wat waardeert u het meeste aan de begeleiding van de casemanager?  
52 Als u één ding zou kunnen veranderen aan de begeleiding van de casemanager, wat zou dat dan 

zijn?  

 
ACHTERGRONDVRAGEN  
53 Is de persoon voor wie u zorgt of zorgde een man of een vrouw?  
54 Wat is of was de leeftijd van uw naaste?  
55  Wat is of was de leefsituatie van uw naaste?  
56 Woont of woonde uw naaste in de afgelopen 12 maanden bij u in huis?  
57 Bent u man of een vrouw?  
58 Wat is uw leeftijd?  
59 Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of voldoende 

getuigschrift)  
60 Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?  
61 Hoe beoordeelt u nu uw gezondheid, in vergelijking met een jaar geleden?  

Mijn gezondheid is nu…..  
62 Hoe zou u over het algemeen uw psychische of geestelijke gezondheid noemen?  
63 Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen?  
64 Hoe heeft die persoon u geholpen? 

 


