
      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Nieuwsbrief LPD- plus MO 
Laagdrempelige Psychogeriatrische Dagbehandeling  
plus MantelzorgOndersteuning 

 

Doelen LPD-plus MO 
Het onderzoek LPD- plus MO heeft 
twee doelen:   
 
Doel 1: Onderzoeken of laagdrempe-
lige dagbehandeling plus mantelzor-
gondersteuning meerwaarde heeft in 
vergelijking met reguliere dagbehan-
deling voor bezoekers en hun man-
telzorgers. 

 
 
 
Doel 2: Inzicht krijgen in succesfacto-
ren en knelpunten bij de invoering 
van LPD- plus MO zodat we een 
draaiboek kunnen maken voor dag-
behandelingen die ook de overgang 
willen maken naar een laagdrempe-
lige vorm van dagbehandeling met 
mantelzorgondersteuning. 

 

In veel dagbehandelingen in het 

verpleeghuis is er sprake van leeg-

loop. Ondertussen zijn er bij de ont-

moetingscentra voor mensen met 

dementie en hun verzorgers wacht-

lijsten. In ontmoetingscentra wordt 

een gecombineerd en laagdrempelig 

ondersteuningsprogramma geboden 

voor zowel de persoon met dementie 

als de mantelzorger. Voor de per-

soon met dementie is er een dagso-

ciëteit waarin allerlei (re)creatieve en 

psychomotorische groepsactiviteiten 

worden aangeboden. Voor de man-

telzorger zijn er informatieve bijeen-

komsten en gespreksgroepen. Voor 

beiden is er spreekuur en een cen-

trumoverleg en worden er sociale 

Even opfrissen…. De aanleiding van het project 
 

activiteiten georganiseerd. Uit onder-

zoek is gebleken dat deelnemers van 

ontmoetingscentra minder gedrag- 

en stemmingsproblemen hebben dan 

deelnemers van dagbehandelingen 

in het verpleeghuis. De mantelzor-

gers voelen zich bovendien beter in 

staat om de zorg vol te houden. In 

het transitieproject LPD-plus MO 

gaan zes dagbehandelingen in het 

verpleeghuis over naar een laag-

drempelige locatie in de wijk met 

mantelzorgondersteuning conform 

het model Ontmoetingscentra (MO). 

Deze projecten kunnen, bij gebleken 

meerwaarde, als voorbeeld dienen 

voor andere regio’s die deze transitie 

willen maken. 

In deze nieuwsbrief: 
• Aanleiding en doel project 

• Stand van zaken onderzoek 

• “Hoe ver zijn jullie?” …De verschillende 

locaties aan het woord 

 

Nr.1, 2011 

Redactioneel 
 
Met de kerst voor de deur en het 

nieuwe jaar in zicht, willen we u met 

deze eerste nieuwsbrief informeren 

over de vorderingen van het project 

LPD- plus MO in 2011. De afgelopen 

maanden zijn de voorbereidingen 

van vijf nieuwe laagdrempelige dag-

behandelingen plus mantelzorgon-

dersteuning gestart. In deze nieuws-

brief vindt u hier meer informatie 

over. Daarnaast leest u in deze 

nieuwsbrief over de aanleiding en 

doelen van het onderzoeksproject. 

Ook wordt in deze nieuwsbrief aan-

dacht besteedt aan het 1-jarig bestaan 

van de eerste dagbehandeling in het 

pilot-project die de transitie met suc-

ces heeft volbracht; Ontmoetingscen-

trum Buitenhof van Stichting Sint Ja-

cob in Haarlem.  

We wensen u veel leesplezier! 

De Redactie 

Dit project wordt gefinan-
cierd door ZonMw (Natio-
naal Programma Ouderen-
zorg),  Stichting RCOAK, 
Stichting Sint Jacob, Vita-
Valley, en de Stichting tot 
Steun VCVGZ.  
 
Het onderzoek wordt uitge-
voerd door onderzoekers 
van de afdeling Verpleeg-
huisgeneeskunde en de 
afdeling Psychiatrie, EM-
GO+, VUmc, in samenwer-
king met AMSTA, Cordaan, 
ZGAO, Viva! Zorggroep en 
Sint Jacob. 

  



                          

 -2 - 

Resultaten tevredenheidenquête eerste LPD- plus MO  

in Haarlem ‘de Buitenhof’ 

 

77,8% van de bezoekers is tevreden over de bejegening 

door het personeel, de maaltijden en de sfeer. 22.2% is 

zelfs heel tevreden.  

Gemiddeld geven de bezoekers een 7.8 aan de Buitenhof. 

De mantelzorgers geven de Buitenhof  gemiddeld een  

 

8.38.3

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolgens is er een officiële sa-

menwerking gestart met de vol-

gende dagbehandelingen: 

1. Dr. Sarphatihuis, Amsta,    

Amsterdam 

2. Verpleeghuis Slotervaart,   

Cordaan, Amsterdam 

3. Flevohuis, Zorggroep Amster-

dam Oost, Amsterdam  

4. Verpleeghuis Heemswijk,   

Viva! Zorggroep, Heemskerk 

5. Zorgcentrum De Cameren, 

Viva! Zorggroep, Limmen 

  

In deze nieuwsbrief leest u meer 

over hoe het met deze aankomen-
de LPD- plus MO’s gaat.  

Stand van zaken onderzoek 

Het ondertekenen van de samen-

werkingsovereenkomst tijdens het 1-

jarig bestaan van de Buitenhof in 

Haarlem 

In Haarlem is in samenwerking met 

VUmc in 2010 een pilot-onderzoek 

naar LPD-plus MO gestart. De dag-

behandeling van verpleeghuis Boer-

have (St. Jacob) is omgevormd tot 

een LPD- plus MO; de Buitenhof. Op 

30 november jl. vierde deze 1
e
 LPD- 

plus MO alweer haar 1-jarig bestaan. 

Tijdens deze feestelijke viering werd 

de samenwerkingsovereenkomst van 

St. Jacob met de verschillende be-

trokken zorg- en welzijnsorganisaties 

getekend. Het onderzoek op de Bui-

tenhof loopt momenteel nog. Verder-

op in deze nieuwsbrief leest u meer 

over het 1-jarig bestaan, en de resul-

taten van de tevredenheidenquête 

van de Buitenhof. 

Naast de pilot, vindt het LPD-plus 

MO onderzoek plaats in het kader 

van het Nationaal Programma Oude-

renzorg. Diverse verpleeghuizen in 

Amsterdam en omstreken zijn bena-

derd voor deelname aan het project. 

 

      
 
 
 

 

Deelnemende LPD-plus MO’s 

Om te onderzoeken of een LPD- 

plus MO meerwaarde heeft ten 

opzichte van de reguliere dagbe-

handeling, worden er voor en na 

de transitie interviews gehouden 

met nieuwe deelnemers van de 

dagbehandeling en hun mantel-

zorgers. Aan de deelnemers wor-

den vragen gesteld over de door 

hen ervaren kwaliteit van leven, 

gezondheid en hulpbehoeften. 

Aan hun mantelzorgers worden 

vragen gesteld over zowel de 

eigen kwaliteit van leven en ge-

zondheid, als die van de deelne-

mer van de dagbehandeling. 

Daarnaast wordt de door hen 

ervaren belasting gemeten en 

worden de hulpbehoeften van 

hun naasten in kaart gebracht.  

We zijn heel blij met de aan-

meldingen die we tot nu binnen 

hebben gekregen voor het on-

derzoek! De enthousiaste me-

dewerking van het personeel 

op de dagbehandelingen is 

hierbij onmisbaar.  

Er doen momenteel 25 deelne-

mers en mantelzorgers mee aan 

het onderzoek. In het grafiekje zie 

je hoeveel mantelzorgers en deel-

nemers er (als koppel) tot nu toe 

per locatie zijn geworven t.b.v. de 

voormeting.  

Grafiek: Aantal onderzoeksdeelnemers voormeting per locatie 
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Hoe ver zijn jullie? …De verschillende locaties aan het woord 

Verpleeghuis Slotervaart van Cor-
daan is bezig met een transitie van 
de huidige dagbehandeling in het 
verpleeghuis naar een laagdrempeli-
ge dagbehandeling met mantelzor-
gondersteuning in de wijk. Hiervoor 
is een prachtige ruimte beschikbaar 
in een multifunctioneel nieuwbouw 
pand aan de Ottho Heldringstraat in 
stadsdeel Nieuw-West. De bedoeling 
is hiermee de dagbehandeling laag-
drempeliger te maken, sociale inte-
gratie van mensen met dementie te 
bevorderen en de samenwerking met 
zorg- en welzijnsinstellingen in de 
wijk te versterken.  
Op die manier kunnen mensen met 
dementie tijdiger en effectiever ge-

holpen worden. De nieuwe laag-
drempelige dagbehandeling biedt 
ook ondersteuning aan mantelzor-
gers wanneer zij hier behoefte aan 
hebben.  
Momenteel zijn verschillende werk-
groepen bezig met de inrichting van 

de ruimte, de uitwerking van het 
ondersteuningsprogramma voor 
cliënten en mantelzorgers en de 
financiering van het project. De ver-
huizing staat gepland voor eind 
maart 2012.  
 
Door: Marlou Delhez, projectleider 
LPD-plus MO Verpleeghuis Sloter-
vaart 
 
 
Illustratie: tekening nieuwbouw Otto 
Heldringstraat  

Verpleeghuis Slotervaart (Amsterdam) 
 

Flevohuis (Amsterdam)….Gericht op de eerste generatie migranten 
 Het dagcentrum van het Flevohuis is 
eind oktober 2011 een samenwer-
king gestart met VUmc. Doel van 
deze samenwerking is  een transitie  
maken van het onderdeel dagbeste-
ding voor de eerste generatie mi-
granten met een Arabische culturele 
achtergrond. Het gaat specifiek om 
de groep migranten met de ziekte 
van Alzheimer. Twee jaar geleden is 
het Flevohuis gestart met dagbeste-
ding voor deze groep ouderen. 
 
Er zijn twee hoofdredenen om een 
laagdrempelig dagcentrum voor mi-
granten met dementie in de wijk te 
starten: 
1. Het feit dat ons dagcentrum on-
derdeel is van een verpleeghuis, 
maakt dat mensen vaak denken dat 
ze opgenomen worden, terwijl het 

juist de bedoeling is dat zij thuis 
blijven wonen. 
2. Het taboe en de schaamte 
rondom de ziekte van Alzheimer 
maakt dat mensen liever hun 
ouders thuis verzorgen in plaats 
van hulp te vragen bij de zorg en 
aandacht. 
We hopen in de wijk een plek te 
creëren waar een aantal ver-

trouwde elementen zullen zijn 
zoals een sfeer en inrichting met 
aspecten uit de eigen cultuur en 
religie en begeleiding in de eigen 
taal. 
Bovendien verwachten we dat de 
mantelzorgondersteuning ook 
aansluit bij behoeftes van de 
doelgroep. De eerste  bijeen-
komst voor de initiatiefgroep is 
gepland op 30 januari 2012. We 
gaan breed alle migrantenorgani-
saties, welzijn- en zorginstellingen 
uitnodigen zodat we een breed 
draagvlak in de initiatiefgroep 
kunnen creëren. 
 
Door: Regien Keurentjes, project-
leider LPD-plus MO Flevohuis  

 
 

Dr. Sarphatihuis (Amsterdam) 
 In Amsterdam Oost wordt momen-
teel dienstencentrum De Keyzer 
gerealiseerd (zie foto). 

Het dienstencentrum zelf is al van-
af september operationeel, maar 
er is nog een grote ruimte be-
schikbaar waar vanaf januari de 
reguliere dagbehandeling van het 
Dr. Sarphatihuis naar toe gaat. 
Momenteel worden daar met de 
inrichting de laatste puntjes op de i 
gezet.  
 
Samen met VUmc wordt de regu-
liere dagbehandeling omgevormd 
tot een LPD+MO. De voorberei-
dingen zijn in volle gang en half 

maart willen we de LPD+plus MO 
op feestelijke wijze openen. We 
zien de LPD+MO als een goede 
aanwinst in het ketendenken. 
Omdat de tijd beperkt is, zijn alle 
werkgroepen snel aan de slag 
gegaan en ondertussen worden 
de eerste resultaten zichtbaar. 
Vooral de samenwerking met 
andere Amsterdamse zorg- en 
welzijnsinstanties is erg prettig. 
 
Door: Trijntje van Beek, project-
leider LPD-plus MO De Keyzer 
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 Citaat deelnemer LPD- plus MO 
‘de Buitenhof’ in Haarlem: 

  
“Het valt voor mij niet mee om 
me ergens thuis te voelen, maar 

hier voel ik mij thuis” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie  
 
Drs. Marijke van Dijk 
ma.vandijk@vumc.nl  
Dr. Franka Meiland 
fj.meiland@vumc.nl 
Prof. dr. Rose-Marie Dröes  
rm.droes@vumc.nl 
 
 
Telefoonnummer: 
020-7885665 

 

 

Het onderzoeksteam 

wenst u prettige  

kerstdagen  

en een gelukkig 

nieuwjaar! 

Viva! Zorggroep (Midden Kennemerland) 
 Binnen de keten Zorggroep Ymond  
bestond de behoefte om het aantal 
OC’s in de regio uit te breiden. VI-
VA!Zorggroep heeft verzocht te mo-
gen deelnemen in het nieuwe onder-
zoek van VUmc. De dagbehandeling 
participeert met twee afdelingen in 
twee regio’s. Er zal een LPD-plusMO 
komen in Beverwijk, waarvan de 
locatie nog niet definitief is vastge-
steld, en een in Castricum, in een 
nog op te leveren nieuw en wijkge-
richt woonzorgcentrum. 
In september jl. zijn twee afzonderlij-
ke initiatiefgroepen gehouden. Uit-
eindelijk is er toch één initiatiefgroep 
geformeerd bestaande uit de vol-
gende organisaties: 
Regionale aanbieder en ketenpartner 
GGZ (Dijk en Duin), regionale Man-
telzorgorganisatie MaatjeZ, de Stich-
tingen Welzijn van beide gemeenten, 
Sociaal Maatschappelijke Dienstver-
lening met Ouderenadvies voor bei-
de gemeenten, Alzheimer Neder-
land, VUmc, en regionale zorgaan-
bieder ViVA!Zorggroep. Gemeenten 
en huisartsen zijn wel op de hoogte 
gesteld, maar doen niet mee in de 
initiatiefgroep. 

De initiatiefgroep is in oktober 
enthousiast van start gegaan. De 
volgende werkgroepen zijn in-
middels operationeel en vrijwel 
afgerond: doelgroep, ondersteu-
ningsprogramma en locatie-eisen. 
De voorbereiding voor de behoef-
tepeiling loopt, en de interviews 
met de medewerkers zijn gestart. 
We hebben al behoorlijk wat be-
zoekers en mantelzorgers bereid  
gevonden om deel te nemen aan 
het onderzoek! 
Wij zijn blij mee te kunnen liften 
op de expertise van VUmc en 
tegelijkertijd een eigen stempel te 
zetten op deze nieuwe loot in de 
keten voor mensen met dementie. 
De financiering wordt nog span-
nend met alle te verwachten wij-
zigingen in de AWBZ. Reden te 
meer om deze professionele uit-
daging van harte aan te gaan! 
 
Door: Dilie de Hond, projectleider 
LPD-plus MO Viva! Zorggroep 

De Buitenhof (Haarlem) 
 Woensdag 30 november vierde 
Ontmoetingscentrum de Buitenhof 
haar 1-jarig bestaan. Dit heugelijke 
feit werd opgeluisterd door presenta-
ties van o.a. Rose Marie Dröes, 
hoogleraar aan het VU medisch cen-
trum, de onderzoekers die dit project 
evalueren. Ook werden er door een 
van de betrokken mantelzorgers en 
de programmacoördinator, Els Paap, 
ervaringen gepresenteerd. 
 
De eerste resultaten van het evalua-
tieonderzoek dat door het VUMC 
wordt uitgevoerd zijn veelbelovend: 
cliënten en mantelzorgers waarderen 
de Buitenhof met hoge scores!  

 
De middag werd afgesloten met 
de ondertekening van de samen-
werkingsovereenkomst die ten 
grondslag ligt aan het ontmoe-
tingscentrum. Sint Jacob doet dit 
niet in isolement maar in samen-
werking met een aantal partijen. 

 
Persbericht Sint Jacob 
 

Foto’s: project- en initiatiefgroep-
bijeenkomst Viva!Zorggroep 


