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Voorwoord en leeswijzer 

De vraag die in dit onderzoek centraal staat is hoe ouderen met lichte tot matig ernstige vormen 

van dementie deelname aan een op deze doelgroep afgestemd 1330 gesprek ervaren en of de 

1330 gespreksmethodiek voor hen bruikbaar is. In de inleiding wordt de maatschappelijke en 

wetenschappelijke context omtrent dit onderwerp beschreven en wordt toegelicht hoe dit on-

derzoek zich daartoe verhoudt. Vervolgens zal de literatuur en theorie rondom dit onderwerp 

worden uiteengezet in het theoretisch kader. Daarna wordt in het methodologie hoofdstuk de 

uitvoering van dit onderzoek beschreven. Tot slot worden de onderzoeksbevindingen gepresen-

teerd in het resultaten hoofdstuk. Op basis daarvan volgen de conclusie en discussie. 

 Ik wil Lisette Brouns en Ilse Nieuwland bedanken voor hun inzet voor deze doelgroep 

en hun betrokkenheid bij dit onderzoek. Ook wil ik Martijn Huisman, Carla Smits en Lorraine 

Nencel bedanken voor hun begeleiding en hulp bij het schrijven van deze thesis.  

 Tot slot wil ik mijn respondenten bedanken. Zonder hun fantastische bijdrage aan dit 

onderzoek was het nooit zo goed geworden. Ik heb diep respect voor al hun levenservaring en 

wijsheid en de uitdagingen van het ouder worden waar zij mee te maken hebben. Ik hoop dat 

de bevindingen van dit onderzoek een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van 

leven van mensen met dementie. Met de nadruk op mensen! 
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Samenvatting 

Het aantal mensen met dementie in Nederland en wereldwijd neemt toe. Genezing is tot op 

heden niet mogelijk. Daarom is het noodzakelijk te kijken naar hoe sociale factoren het relatief 

welbevinden en het leven met een chronische progressieve ziekte zoals dementie beïnvloeden. 

Hierbij dient men te kijken naar zowel de beperkingen en gevolgen van een ziekte zoals de-

mentie, als naar de nog aanwezige capaciteiten en krachten in iemands leven. Dit wordt ook 

wel aangeduid met het concept social health. 

Activiteiten met een sociaal aspect dragen bij aan het welzijn van mensen met dementie 

en voorzien in de behoefte aan verbondenheid die sterk aanwezig is binnen deze doelgroep. De 

1330 methodiek is zo'n activiteit met een sociaal aspect die inspeelt op deze behoefte en deel-

nemers cognitief uitdaagt en stimuleert. De methodiek is in eerste instantie ontwikkeld voor 

ouderen in het algemeen en dit onderzoek richt zich op de vraag of deze methodiek, waarin al 

enige aanpassingen zijn gedaan om deze dementie vriendelijk te maken, bruikbaar is voor men-

sen met lichte tot matig ernstige vormen van dementie. Dit is onderzocht door twaalf 1330 

dementie gesprekken te observeren en deelnemers, begeleiders en zorgprofessionals van de 

verzorgingsinstellingen en ontmoetingsgroepen, waar de gesprekken plaatsvonden, te intervie-

wen.  

De conclusie van dit onderzoek is dat de 1330 methodiek bruikbaar is voor mensen met 

lichte tot matig ernstige vormen van dementie. Deelnemers ervaarden de gesprekken positief 

en deelname had voor hen meerwaarde op cognitief en sociaal vlak. Voor deze doelgroep is wel 

extra aandacht noodzakelijk voor een aantal aspecten binnen de methodiek en met name de 

manier waarop het gesprek geleid wordt door de gespreksleider is essentieel, hiermee staat of 

valt een succesvol 1330 dementie gesprek. Het concretiseren en duidelijk presenteren van de 

1330 gespreksonderwerpen en bijbehorende vragen bleek belangrijk. Daarbij moet er ook re-

kening worden gehouden met de vertraagde reactie onder deelnemers; deelnemers bleken extra 

tijd nodig te hebben om na te denken, hun gedachten te ordenen en antwoord te kunnen geven. 

Het beperken van de groepsgrootte en het gesprek voeren in een rustige omgeving werkten ook 

bevorderend. Het creëren van de meest optimale omstandigheden en het 1330 dementie gesprek 

leiden op een voor de deelnemers passende en prettige manier resulteert in het activeren van de 

aanwezige kennis bij deze doelgroep. Het ‘iets’ weten is heel waardevol voor mensen met ge-

heugenproblemen. 

Hoe alle factoren binnen een 1330 dementie met elkaar samenhangen staat weergegeven 

in het model op pagina 55 over de dynamiek binnen een succesvol 1330 gesprek met mensen 
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met dementie. De inzichten m.b.t. belemmerende en succes factoren binnen een 1330 dementie 

gesprek zijn mogelijk ook bruikbaar voor vergelijkbare psychosociale interventies voor mensen 

met dementie in de vorm van een groepsgesprek. Op deze manier draagt dit onderzoek bij aan 

de onderzoeksbehoefte vanuit de social health lens over hoe sociale factoren het welbevinden 

en kwaliteit van leven met dementie beïnvloeden. 
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Inleiding 

In Nederland zal de bevolking de komende jaren ‘vergrijzen’, dat wil zeggen dat de bevolkings-

samenstelling verandert en voor een steeds groter deel zal bestaan uit ouderen (65+) (CBS Stat-

line, 2020). Dementie is een ziektebeeld dat vaak onder ouderen voorkomt (Scheltens, 2018). 

In Nederland hebben zo’n 280.000 mensen dementie. De verwachting is dat dit de komende 

jaren zal toenemen en dat het aantal mensen met dementie in 2040 verdubbeld is (Alzheimer 

Nederland, 2019). Wereldwijd zijn er momenteel ruim 50 miljoen mensen met dementie. De 

verwachting is dat dit aantal de komende jaren ook zal groeien tot 152 miljoen in 2050 (ADI, 

2019; ADI, z.d.). 

Ondanks de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving wordt er nog 

steeds, wel in een andere vorm, door de Nederlandse overheid en samenleving zorg gedragen 

voor kwetsbare en hulpbehoevende mensen (Putters, 2014). De vraag is echter hoe dit op een 

goede manier kan worden gedaan, ook met het oog op de vergrijzing en de steeds groter wor-

dende groep (dementerende) ouderen. Hoe wordt er voor hen gezorgd? Wat is daarin belang-

rijk? En wat draagt bij aan hun kwaliteit van leven? 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) beschrijft in haar rapport Gelukkig ouder 

worden in een veranderende samenleving drie uitdagingen voor zowel het individu als de Ne-

derlandse samenleving op dit vlak: ‘’kwetsbaarheid, eenzaamheid en gebrek aan zingeving’’ 

(van Campen, 2020, p. 10). Dit zijn uitdagingen omdat mensen als gevolg van het ouder worden 

vroeg of laat op verschillende vlakken (fysiek, sociaal en mentaal) verlies zullen ervaren. Met 

als gevolg dat men kwetsbaarder wordt, een kleiner sociaal netwerk krijgt en men niet (of in 

mindere mate) de dingen kan doen die voorheen zin aan het leven gaven. Deze aandachtspunten 

en uitdagingen zijn van invloed op de kwaliteit van leven en gelukkig ouder worden (van Cam-

pen, 2020). De zojuist beschreven uitdagingen gelden voor alle ouderen en in grotere mate voor 

ouderen met dementie, vanwege hun ziektebeeld zijn zij hulpbehoevender en kwetsbaarder met 

alle gevolgen van dien. Zelfstandig functioneren en thuis wonen zijn vaak niet meer mogelijk 

naarmate de dementie voortschrijdt; opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis is dan 

noodzakelijk (Egan et al., 2006; Buijssen, 2019). 

De vraagt rijst hoe om te gaan met deze uitdagingen (kwetsbaarheid, eenzaamheid en 

gebrek aan zingeving) voor oudere mensen en ouderen met dementie in het bijzonder? Zinvolle 

activiteiten met een sociaal aspect dragen bij aan het welzijn en kwaliteit van leven van ouderen 

(met dementie) en bieden tegenwicht voor de hierboven benoemde uitdagingen (Cohen-Mans-

field et al., 2009a, 2009b, 2010b, 2017; Giebel et al., 2016; González-Salvador et al., 2000; 
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Jarrott et al., 2003; Han et al., 2016; Harmer et al., 2008; Harper-Ice, 2002; Osman et al., 2016; 

Palacios-Ceña et al., 2016; Schreiner et al., 2005; Tak et al., 2015; Wolverson et al., 2016). 

Activiteiten, cognitieve uitdaging en cognitieve stimulatie zijn belangrijk voor iedereen en voor 

mensen met dementie in het bijzonder (Dröes et al., 2018a; Verbraeck et al., 2016). Cognitieve 

stimulatie in groepsvorm heeft positieve invloed op cognitief functioneren, sociale interactie en 

kwaliteit van leven (McDermott et al., 2019). Wel is het belangrijk om activiteiten die cogni-

tieve stimulatie als doel hebben af te stemmen op de doelgroep zodat ervaringen van falen kun-

nen worden voorkomen. De focus en het doel van dergelijke stimulatie ligt ook steeds meer op 

sociaal contact en het tegengaan van eenzaamheid. Activiteiten die deze vorm van cognitieve 

stimulatie als doel hebben, zijn met name geschikt voor mensen met dementie in het beginsta-

dium (Dröes et al., 2018a). 

In de praktijk, met name in verzorgings- en verpleeghuizen, blijkt echter dat ouderen 

(met dementie) een groot deel van de dag inactief zijn (Cohen-Mansfield et al., 2009a, 2009b; 

Harper-Ice, 2002; Morgan-Brown et al., 2011; Palacios-Ceña et al., 2016; Schreiner et al., 2005; 

Tak et al., 2015). Er is behoefte aan zinvolle activiteiten op psychosociaal vlak (Han et al., 

2016; Harmer et al., 2008; Osman et al., 2016; Palacios-Ceña et al., 2016). Mensen met demen-

tie hebben vaak weinig mogelijkheden om deel te nemen aan dergelijke activiteiten (Han et al., 

2016; Harmer et al., 2008; Tak et al., 2015). Dit komt mede door de cognitieve beperkingen als 

gevolg van dementie en de omgeving van een verzorgingsinstelling (Giebel et al., 2016; Harmer 

et al., 2008; Holst et al.,  2003; Morgan Brown et al., 2011; Palacios-Ceña et al., 2016; Tak et 

al., 2015). Er is meer kennis nodig over hoe deelname aan activiteiten en sociale participatie 

kunnen worden bevorderd bij deze doelgroep. Welke specifieke methoden en activiteiten dra-

gen hieraan bij? En wat maakt dat deze methoden en activiteiten aanslaan bij de doelgroep?  Er 

is behoefte aan onderzoek naar initiatieven die bijdragen aan zingeving en plezier en die posi-

tieve invloed hebben op waardigheid en zelfstandigheid van mensen met dementie (Moniz-

Cook et al., 2011; Oyebode et al., 2019).  

Ook op het gebied van welbevinden en de invloed van sociale factoren (o.a. van psy-

chosociale interventies) op het leven met dementie is er behoefte aan meer onderzoek. De focus 

ligt steeds meer op nog aanwezige mogelijkheden en capaciteiten en niet alleen op het ziekte-

beeld (Vernooij-Dassen et al., 2016; Vernooij-Dassen et al., 2021). Het concept social health 

sluit hierop aan en krijgt steeds meer aandacht binnen onderzoek op het gebied van dementie 

zorg en er is behoefte aan meer onderzoek vanuit deze ‘social health lens’. Social health gaat 

over het welbevinden en kwaliteit van leven met een (chronische) ziekte of beperking, de balans 

daarin tussen mogelijkheden en beperkingen en (sociale) factoren die daar invloed op hebben 
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(Huber et al., 2011; Vernooij-Dassen et al., 2016; Vernooij-Dassen et al., 2021). Het social 

health concept wordt verder toegelicht in het theoretisch kader. 

Dit onderzoek draagt bij aan de zojuist beschreven behoefte aan de kennis over (sociale) 

factoren en psychosociale interventies die het leven met dementie positief beïnvloeden. Dit on-

derzoek gaat in op de bruikbaarheid en werkzame bestanddelen van de 1330 methodiek, een 

sociale activiteit in de vorm van een (groeps)gesprek, voor mensen met dementie.  

Het perspectief en ervaringen van mensen met dementie zelf, die vaak onderbelicht zijn, 

(Tak et al., 2015), staan in dit onderzoek centraal. Dit leidt tot meer begrip over wat mensen 

met dementie zelf als zinvolle activiteiten zien. Activiteiten kunnen hierdoor beter worden af-

gestemd op de psychosociale behoeftes van deze doelgroep en zo dragen ze bij aan kwaliteit 

van leven (Han et al., 2016). Hun perspectief centraal stellen is kenmerkend voor de verschui-

ving in studies naar dit onderwerp. Deze verschuiving kenmerkt zich door mensen met demen-

tie als volwaardig persoon te zien met hun eigen waardevolle en unieke beleving en niet slechts 

als een onderzoeksobject (een ‘doorsnee persoon met dementie’) (Sabat, 2001).  

Eerder werd al beschreven dat er onder ouderen (met dementie) behoefte is aan zinvolle 

activiteiten met een sociaal aspect. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat ook in Nederlandse 

verzorgings- en verpleeghuizen ouderen behoefte hebben aan zingeving en sociale interactie in 

de vorm van een goed gesprek (van Campen et al., 2017). 13301 is een methodiek die is ont-

wikkeld door de oprichters van de organisatie 1330 (Ilse Nieuwland & Enny van Arkel) om op 

deze behoefte aan zinvolle activiteiten en sociale participatie onder ouderen (met dementie) in 

te spelen. Door middel van een gesprek met inhoud dat gefaciliteerd wordt door een gespreks-

leider wordt beoogd tussen deelnemers zinvolle interactie en uitwisseling te creëren en de deel-

nemers cognitief uit te dagen. Aanwezige naasten (o.a. mantelzorgers) van de deelnemers kun-

nen, als ze dat willen en als het mogelijk is, ook deelnemen aan het gesprek. 

Aan de hand van een box met kaarten met daarop verschillende thema’s en bijbehorende 

vragen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Het gaat om de volgende thema’s: wereldse 

tradities en wetenschap, psychologie & filosofie, Nederlandse cultuur & maatschappij en Ne-

derlandse kunst en geschiedenis (van der Steen, 2019; van de Wouw, 2020). De gesprekken 

worden op drie niveaus gevoerd; ze gaan over (1) kennis, (2) meningen en (persoonlijke) erva-

ringen en (3) creativiteit en associaties. Dit zorgt ervoor dat de gesprekken uitdagend zijn en 

toegankelijk voor iedereen. De vragen uit de methodiek zijn zo geformuleerd dat het brein op 

verschillende niveaus wordt uitgedaagd. Een 1330 gesprek heeft meerdere doelen: zinvol 

 
1 Er is gekozen voor de naam 1330 omdat het gemiddelde brein van een volwassene 1330 gram weegt. 
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contact faciliteren en stimuleren, eigenwaarde positief beïnvloeden, eigen regie stimuleren, 

geestelijke achteruitgang remmen en gevoelens van eenzaamheid verminderen (van der Steen, 

2019). 

De 1330 methodiek is in eerste instantie ontwikkeld voor ouderen in het algemeen. De vraag 

is nu hoe deze methodiek verder kan worden doorontwikkeld zodat deze ook bruikbaar is voor 

ouderen met lichte tot matig ernstige vormen van dementie2. Er is binnen de organisatie van 

1330 door Van de Wouw (2020) onderzoek gedaan naar het passend maken van de 1330 me-

thodiek voor mensen met dementie. Dit is gedaan door middel van interviews met experts op 

het gebied van dementie die tips en suggesties hebben gegeven voor aanpassingen van de me-

thodiek. Hieruit kwam naar voren dat sommige thema’s en bijbehorende onderwerpen minder 

geschikt waren voor mensen met dementie en dat bepaalde vragen anders geformuleerd konden 

worden. Ook de groepsgrootte was een aandachtspunt; de verwachting was dat kleinere groepen 

beter zouden werken. Deze aanbevelingen zijn meegenomen en verwerkt in de 1330 methodiek 

zoals die gebruikt is in dit onderzoek (dat u nu voor u heeft). Bij dit proces zijn ook andere 

professionals en instanties met expertise op dit gebied betrokken. In het theoretisch kader zal 

verder worden beschreven wat de op dementie afgestemde 1330 methodiek concreet inhoudt 

en hoe deze eruit ziet.  

De volgende stap is het in de praktijk testen van deze eerste versie van de op dementie 

afgestemde 1330 methodiek. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag (en bijbehorende deel-

vragen) die in dit onderzoek centraal staan en die door middel van de ervaringen in de praktijk 

worden beantwoord: 

 

1. In hoeverre is de op ouderen met lichte tot matig ernstige vormen van dementie aangepaste 

vorm van de 1330 methodiek bruikbaar en geschikt voor deze doelgroep? 

 

- Hoe reageren deelnemers tijdens deelname aan het 1330 gesprek dat gevoerd wordt, op 

basis van de op dementie afgestemde 1330 methodiek? 

- Hoe ervaren deelnemers het 1330 gesprek? 

- Hoe ervaren de deelnemers de interactie met hun gesprekspartners (andere deelnemers 

en de gespreksleider)? 

 
2 Er is voor deze doelgroep gekozen omdat de verwachting is dat de 1330 methodiek het meest bruikbaar is voor 
deze groep omdat een 1330 gesprek voeren een bepaald niveau van cognitief functioneren en communiceren 
vraagt. Men moet nog (enigszins) een gesprek kunnen aangaan. Voor mensen met verder gevorderde dementie 
heeft de methodiek mogelijk geen meerwaarde. De keuze voor deze doelgroep en de onderbouwing daarvan wordt 
verder toegelicht op pagina 29 - 30 in het methodologie hoofdstuk. 
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- Wat is voor de deelnemers de meerwaarde van deelname aan een 1330 gesprek? 

- In hoeverre draagt de methodiek bij aan het verbeteren van de kwaliteit van gesprekken 

tussen mensen met dementie en hun gesprekspartners? 

- Wat zijn belemmerende factoren en succesfactoren in de 1330 gesprekken?   
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Theoretisch kader 

In dit deel wordt het theoretisch kader rondom de onderzoeksvragen beschreven. Wat is de-

mentie en wat zijn de gevolgen? Welke perspectieven zijn er op dementie en (de zorg en on-

dersteuning voor) mensen met dementie? Wat is er bekend over activiteiten voor mensen met 

dementie en communicatie met deze doelgroep? Wat houdt de 1330 dementie methodiek con-

creet in? En wat is de wetenschappelijke stand van zaken omtrent psychosociale interventies 

voor mensen met dementie? Deze vragen zullen worden beantwoord in dit hoofdstuk.  

 

Dementie en de gevolgen 

De kans op dementie neemt toe naarmate men ouder wordt (Scheltens, 2018). Er wordt gesp-

roken van dementie als er sprake is van aandoeningen op verschillende cognitieve gebieden en 

niveaus. Scheltens (2018) geeft de volgende definitie van dementie: ‘’Dementie is een syn-

droom (…). Het syndroom bestaat wanneer er verschillende cognitieve domeinen zijn aange-

daan en er een impact is op het dagelijks leven. (….). Dementie is een verzamelnaam voor tal 

van aandoeningen waarvan de ziekte van Alzheimer het meeste voorkomt (…)’’ (Scheltens, 

2018, p. 16). Andere vormen van dementie zijn vasculaire dementie, front temporale dementie,  

Lewy-body dementie en Parkinson dementie. Er zijn ook mengvormen mogelijk (Buijssen, 

2019; Scheltens, 2018). 

Dementie is progressief en zorgt voor een geleidelijke (soms ook plotselinge) afbraak 

van cognitieve functies (Cotelli et al., 2012; Scheltens, 2018; Verhey, 2018). Dit zorgt voor 

allerlei problemen op verschillende vlakken van het dagelijks functioneren (Egan et al., 2006; 

Verhey, 2018). Het is per ziektebeeld en ook per persoon verschillend hoe het proces van de-

mentie verloopt. Alle vormen bevatten echter geheugenverlies en problemen op het gebied van 

denken en het beoordelingsvermogen (Buijssen, 2019; Verbraeck et al., 2016). Ook kunnen er 

problemen en beperkingen op het gebied van taalvaardigheid en in het vermogen om te com-

municeren ontstaan (Holst et al., 2003; Sabat, 2001; Scheltens, 2018). Vooral bij bepaalde vor-

men van front temporale dementie komt dit vaak voor (Scheltens, 2018). 

Van der Plaats et al. (2018) beschrijven twee niveaus van het brein waarin informatie 

en prikkel verwerking plaatsvindt. Zij spreken over het ‘bovenbrein’ en ‘onderbrein’. Het bo-

venbrein bestaat uit de rationele, cognitieve en planmatige processen. Het onderbrein bestaat 

uit de meer instinctieve, emotionele en impulsieve processen. Dementie heeft vooral impact op 

het bovenbrein en op dat vlak ontstaan de moeilijkheden voor de persoon met dementie. De 
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schade aan het ‘bovenbrein’ heeft als gevolg dat mensen met dementie, naarmate de ziekte 

voortschrijdt, steeds meer reflexmatig, emotioneel en instinctief reageren. Het rationele denken, 

interpretatie, begrip en het overdenken (o.a. van gedrag en gevolgen) worden steeds moeilijker. 

Het is belangrijk om hiermee rekening te houden bij de benadering van mensen met dementie 

(van der Plaats et al., 2018).  

Ondanks individuele verschillen stelt Buijssen (2019) dat er twee processen binnen de-

mentie zijn waarmee iemand met dementie beter kan worden begrepen en die belangrijk zijn 

om mee te nemen in de benadering van mensen met dementie. Ten eerste wordt het voor de 

persoon met dementie steeds lastiger om nieuwe informatie over te brengen van het korte ter-

mijn naar het langetermijngeheugen (‘inprentingsstoornis’). Ten tweede verliest men, als ge-

volg van de schade van dementie aan het brein, geleidelijk aan steeds meer opgeslagen infor-

matie en herinneringen. Dit begint bij de meest recente herinneringen en het geheugen rolt als 

het ware op van het heden tot vroeger (‘oprollend geheugen’) (Buijssen, 2019).  

 

Perspectieven op dementie 

Er zijn verschillende perspectieven op dementie en de zorg voor en begeleiding van mensen 

met dementie (zie figuur hieronder) (Dröes et al., 2018b). De 1330 methodiek is te plaatsen 

binnen het psychosociale belevingsperspectief. Dit perspectief richt zich op de beleving van de 

persoon met dementie en hoe diegene omgaat met de gevolgen van het ziektebeeld in zijn of 

haar persoonlijke en sociale leven. Hierop zijn verschillende factoren van invloed waaronder 

persoonsgebonden psychologische factoren, sociale factoren, materiele factoren, invloeden uit 

de omgeving en de directe gevolgen van dementie zelf (Dröes et al., 2018b, p.9). De 1330 

gespreksmethodiek biedt begeleiding en ondersteuning (in de vorm van een psychosociale be-

handeling/interventie) op dit psychosociale vlak door zinvolle sociale interactie te faciliteren 

en deelnemers cognitief uit te dagen.  

Dit psychosociale perspectief onderscheidt zich van de andere perspectieven binnen de-

mentiezorg (zie figuur hieronder) doordat beleving en kwaliteit van leven (met een ziekte) cen-

traal staan; in de andere perspectieven staat het ziektebeeld en/of de directe gevolgen daarvan 

meer centraal (Droes et al., 2018b). Alle perspectieven uit de figuur hieronder van Dröes et al. 

(2018b) bieden vanuit verschillende invalshoeken interventies en manieren hoe om te gaan met 

(de gevolgen van) dementie. Het doel hiervan is kwaliteit van leven te optimaliseren.  
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Overgenomen uit: Meer Kwaliteit van leven. Integratieve persoonsgerichte dementiezorg (p. 9) door Dröes, R. M., 

Schols, J., Scheltens, P., 2018, Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Copyright 2019, Bohn Stafleu van Loghum. 

 

De kwaliteit van leven, die centraal staat in de figuur hierboven, komt ook terug in de 

literatuurstudie van Wolverson et al. (2016). Uit hun onderzoek naar factoren die van invloed 

zijn op de kwaliteit van leven met dementie komen drie thema’s naar voren. Het eerste thema 

gaat over de mate waarin men nog actief in het leven staat en deelneemt aan het leven ondanks 

de dementie. Het tweede thema gaat over hoe men omgaat met (de gevolgen van) dementie. 

Het derde thema gaat over identiteit, eigenwaarde en persoonlijke groei en hoe deze ondanks 

de dementie worden vormgegeven (Wolverson et al., 2016). Mensen met dementie ondervinden 

vaak veel moeilijkheden op het gebied van hun zelfbeeld, zelfvertrouwen en identiteitsvorming. 

Dit heeft meerdere redenen. Ten eerste wordt het voor hen moeilijker om contact met anderen 

te leggen en te onderhouden en men voelt zich daardoor niet gezien (als persoon). Ten tweede 

raakt men vervreemd van zichzelf door geheugenverlies en het verlies van herinnering en in-

formatie rondom identiteit. Ten derde trekt men zich vaak terug uit activiteiten en interesses die 

voorheen belangrijk waren en bijdroegen aan identiteitsvorming (Holst et al., 2003). 
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Het thema identiteitsvorming en dementie sluit ook aan bij de theorie van Kitwood 

(1997) over Personhood en dementie. Het gaat dan over de vraag hoe het begrip ‘persoon’ 

wordt gedefinieerd en gewaardeerd in relatie tot anderen. Kitwood omschrijft Personhood als: 

‘’a standing or status that is bestowed upon one human being, by others, in the context of rela-

tionship and social being. It implies recognition, respect and trust’’ (Kitwood, 1997a, p. 8).  

Personhood in relatie tot dementie gaat over de vraag over hoe mensen met dementie 

worden gezien en hoe zij worden gepositioneerd in de maatschappij. Kitwood stelt dat in de 

westerse wereld ons intellect, cognitieve vaardigheden en rationele denken in grote mate bepa-

len hoe wij als mens en persoon gezien worden en welke positie wij innemen in de samenleving. 

Bij mensen met dementie raken deze vaardigheden in verval met als gevolg dat mensen met 

dementie als ‘minder’ waard (secundair) of minder capabel kunnen worden gepositioneerd (Kit-

wood, 1997; Dewing, 2008). Ook zorgt het (vaak overheersende) biomedische perspectief op 

dementie ervoor dat het ziektebeeld vaak voorop staat. Iemand kan dan als het ware gereduceerd 

worden tot dit ziektebeeld en niet meer als volwaardig persoon gezien worden (Kitwood, 1997; 

Sabat, 2001). Kitwood pleit voor een meer persoonsgerichte en gelijkere benadering van men-

sen met dementie met aandacht voor zijn of haar fundamentele behoefte aan liefde, inclusie, 

identiteitsvorming, verbondenheid met anderen en zinvolle invulling van het dagelijks leven 

(Kitwood, 1997; Dewing, 2008). Dit draagt bij aan positieve identiteitsvorming en meer gelijk-

waardige positionering van mensen met dementie (Dewing, 2008; Harmer et al., 2008). Kit-

wood zelf verwoordt deze persoonsgerichte beandering als volgt: ‘’The new culture [of demen-

tia care] brings into focus the uniqueness of each person, respectful of what they have accom-

plished and compassionate to what they have endured. It reinstates the emotions as the well-

spring of human life, and enjoys the fact that we are embodied beings. It emphasizes the fact 

that our existence is essentially social’’ (Kitwood, 1997, p. 135).  

Aansluitend hierop stelt Sabat (2001) dat de manier waarop we een persoon met demen-

tie zien en positioneren – als volwaardig persoon of slechts als ‘dementerende’ – invloed heeft 

op hoe we iemand met dementie benaderen en hoe we met deze persoon omgaan. De focus zal 

dan, afhankelijk van deze zienswijze, liggen op wat er nog wel kan en de nog (deels) intacte 

capaciteiten of juist op wat er niet meer kan. Dit zal vervolgens ook impact hebben op de per-

soon met dementie zelf en zijn of haar gedrag, gemoedstoestand en zelfvertrouwen (Kitwood, 

1997; Sabat, 1994, 2001). Recente literatuurstudie van Patterson et al. (2018) naar de sociale 

ervaringen van mensen met dementie in het dagelijks leven onderstreept dit en toont ook aan 

dat mensen met dementie het aanvoelen en merken als zij als anders en niet als volwaardig 

persoon worden benaderd en behandeld. Als ‘anders’ of ‘minder’ worden benaderd en 
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behandeld heeft impact op hun psychisch en emotioneel welbevinden. Hierop is ook het maat-

schappelijk discours omtrent dementie, waarin verlies vaak een centraal thema is, van invloed. 

Mensen met dementie moeten vaak bovenop de directe gevolgen van de ziekte ook nog dealen 

met de reactie van en positionering door anderen en de maatschappij. De relatie en interactie 

van de persoon met dementie met zijn of haar omgeving is een belangrijk aspect op het gebied 

van (sociaal) welbevinden en het leven met dementie. Dit is gelinkt aan het social health con-

cept dat steeds meer aandacht krijgt binnen (onderzoek naar) dementiezorg (Patterson et al., 

2018; Vernooij-Dassen et al., 2016; Vernooij-Dassen et al., 2019). 

Binnen social health gaat het over het leven met de mogelijkheden en beperkingen van 

een chronische ziekte zoals dementie. Tot op heden is er nog geen genezing van dementie mo-

gelijk. De focus van het social health concept ligt daarom op relatief welbevinden en een manier 

van leven vinden met de gevolgen van een ziekte waarin de nog wel aanwezige capaciteiten en 

krachten in iemands (sociale) leven optimaal worden benut (Huber et al., 2011; Vernooij-Das-

sen et al., 2016). Dit concept en de onderzoeksbehoefte op dit vlak worden verderop in dit 

theoretisch kader bij de wetenschappelijke stand van zaken omtrent psychosociale interventies 

en dementie (p. 24-26) verder toegelicht.  

Hoe verhoudt bovenstaande zich dan tot 1330? De 1330 methodiek verbindt mensen 

met elkaar door middel van zinvolle interactie in de vorm van een goed gesprek met inhoud. 

Hiermee wordt beoogd mensen cognitief uit te dagen, eigenwaarde te vergroten en een gevoel 

van inclusie en verbondenheid te creëren (van der Steen, 2019; van der Wouw, 2020). De me-

thodiek sluit dus aan bij de hierboven uiteengezette persoonsgerichte benadering van mensen 

met dementie en de door Kitwood (1997) beschreven fundamentele behoeften van deze doel-

groep. Ook worden de deelnemers (mensen met dementie) van een 1330 gesprek gepositioneerd 

als volwaardige personen en volwaardige gesprekspartners, dit draagt (in potentie) bij aan hun 

(sociaal) welbevinden. Daarnaast draagt dit onderzoek, naar de bruikbaarheid van de 1330 me-

thodiek voor mensen met dementie, bij aan de eerder (en verderop) beschreven onderzoeksbe-

hoefte naar de invloed van sociale factoren op het welbevinden en leven met dementie vanuit 

het social health perspectief (Vernooij-Dassen et al., 2016; Vernooij-Dassen et al., 2021). 

 

Activiteiten voor mensen met dementie 

Actief zijn en deelnemen aan activiteiten met een sociaal aspect die voor iemand betekenisvol 

zijn, zijn belangrijke factoren op het gebied van ouder worden en hebben positieve invloed op 

de gemoedstoestand en kwaliteit van leven van ouderen (met dementie) (Cohen-Mansfield et 
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al., 2009a, 2009b, 2010b, 2017; Giebel et al., 2016; González-Salvador et al., 2000; Jarrott et 

al., 2003; Han et al., 2016; Harmer et al., 2008; Harper-Ice, 2002; Palacios-Ceña et al., 2016; 

Schreiner et al., 2005; Tak et al., 2015). Voor mensen met dementie zijn er vaak minder moge-

lijkheden hiertoe (Han et al., 2016; Harmer et al., 2008; Tak et al., 2015). In de praktijk blijkt 

dat er een gebrek is aan zinvolle activiteiten en ouderen met dementie (vaak woonachtig in een 

verzorgingsinstelling) zijn vaak een groot deel van de dag inactief (Cohen-Mansfield et al., 

2009a, 2009b, 2010a, 2010b; Harmer et al., 2008; Harper-Ice, 2002; Morgan-Brown et al., 

2011; Palacios-Ceña et al., 2016; Schreiner et al., 2005; Tak et al., 2015).  

Bovendien is het voor mensen met dementie moeilijker om deel te nemen aan activitei-

ten en sociale contacten te leggen en te onderhouden. Het niveau van cognitief functioneren is 

van invloed op de mate waarin men participeert in activiteiten, bij een hoger niveau van cogni-

tief functioneren is men alerter en actiever op dit gebied en minder afwachtend en apathisch 

(Cohen-Mansfield et al., 2009a, 2009b). Cognitieve beperkingen zoals een gebrek aan initiatief 

(Giebel et al., 2016) en communicatie moeilijkheden die voortkomen uit de dementie bemoei-

lijken sociale interactie en deelname aan activiteiten (Holst et al., 2003; Kindell et al., 2017). 

Eventuele audiovisuele beperkingen zijn ook van invloed op het al dan niet participeren (Co-

hen-Mansfield et al., 2009b, 2010b; Harper-Ice, 2002). Ook de omgeving van een verzorgings-

instelling speelt hierin een rol (Harmer et al., 2008; Harper-Ice, 2002; Palacios-Ceña et al., 

2016; Tak et al., 2015).  

Er is onder mensen met dementie echter wel een sterke behoefte aan betekenisvolle ac-

tiviteiten die voor verbondenheid zorgen. Het gaat dan om verbondenheid met zichzelf maar 

ook om verbondenheid met anderen en de omgeving en samenleving. Als gevolg van de de-

mentie raakt men verbinding met deze domeinen kwijt (Han et al., 2016). Uit ander kwalitatief 

onderzoek waarin mensen met dementie zijn geïnterviewd (in focusgroepen en één op één) van 

Harmer et al. (2008), Holst et al. (2003), Osman et al. (2016) en Tak et al. (2015) blijkt ook het 

belang van activiteiten die bijdragen aan gevoelens van verbondenheid en inclusie.  

Deze behoefte aan verbondenheid hangt ook samen met ouder worden. Naarmate men 

ouder wordt, neemt, als gevolg van dit proces en het verlies op verschillende vlakken dat hier-

mee samenhangt, de kans op eenzaamheid toe (van Tilburg et al., 2018). Eenzaamheid is ver-

volgens weer van invloed op de kwaliteit van leven (Vonk et al., 2018). Dit geldt voor ouderen 

in het algemeen en zeker ook voor ouderen met dementie. Zij ondervinden nog meer beperkin-

gen en moeilijkheden op het gebied van sociale interactie en in het contact leggen met anderen 

(Holst et al., 2003). 
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Ook komt uit kwantitatief en kwalitatief onderzoek (in de vorm van interviews en fo-

cusgroepen met mensen met dementie) naar voren dat activiteiten zinvol zijn als ze aansluiten 

bij persoonlijke behoeftes en voorkeuren van iemand. Aansluiting bij het verleden en rollen en 

functies die iemand vroeger vervulde zijn hierin belangrijk (Cohen-Mansfield et al., 2010a; Han 

et al., 2016; Harmer et al., 2008; Tak et al., 2015). Dergelijke passende, zinvolle en verbindende 

activiteiten blijven voortzetten versterkt eigenwaarde, geeft mensen met dementie het gevoel 

gewaardeerd te worden, en men heeft het gevoel iets bij te kunnen dragen (Harmer et al., 2008; 

Menne et al., 2002; Tak et al., 2015). Het is belangrijk voor mensen met dementie om het gevoel 

te hebben dat zij, ondanks de dementie, het leven kunnen voortzetten. Zinvolle en passende 

activiteiten dragen hieraan bij (Menne et al., 2002). 

De behoefte aan zinvolle, passende en verbindende activiteiten sluit aan op de eerder 

beschreven uitdagingen van het ouder worden (kwetsbaarheid, eenzaamheid en gebrek aan zin-

geving) (van Campen, 2020, p.10). Dergelijke activiteiten, waaronder 1330, kunnen een rol 

vervullen en tegenwicht bieden in het omgaan met deze uitdagingen. 

 Belangrijk is wel om activiteiten af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen 

van mensen met dementie. Dit om ervaringen van falen (als gevolg van overvragen) en ge-

zichtsverlies te voorkomen (Harmer et al., 2008; Tak et al., 2015; Verbraeck et al., 2016). Men-

sen met dementie kunnen zich terugtrekken en niet willen deelnemen aan activiteiten als zelf-

bescherming om falen en confrontatie met eigen beperkingen te voorkomen (Donkers et al., 

2018; Holst et al., 2003). Als activiteiten goed worden afgestemd op de mogelijkheden en be-

perkingen zal dit de bereidheid tot deelname vergroten (Cohen-Mansfield et al., 2009b, 2010a; 

Harmer et al., 2008) en zorgen voor positieve ervaringen (Tak et al., 2015). 

 Omgevingsfactoren zoals groepsgrootte, de ruimte waarin de activiteit plaatsvindt en 

omgevingsgeluiden zijn ook van invloed op het al dan niet participeren van mensen met de-

mentie in activiteiten. Aandacht voor het creëren van de juiste setting zal deelname positief 

beïnvloeden (Cohen-Mansfield et al., 2010b).  

Uit kwantitatieve studie onder mensen met dementie (woonachtig in een verzorgingsin-

stelling) van Cohen-Mansfield et al. (2010b) naar dit onderwerp (de invloed van omgevings-

factoren op deelname aan activiteiten) komen drie aandachtspunten naar voren. Ten eerste ver-

groot de manier waarop een activiteit gepresenteerd en uitgelegd wordt de deelname; het voor-

doen en duidelijk laten zien en uitleggen wat er verwacht wordt, zorgt ervoor dat men langer 

meedoet. Ten tweede is het moment op de dag waarop de activiteit wordt georganiseerd van 

invloed. De middag (tussen 2 en 5) bleek de beste tijd te zijn. Tot slot was de omgeving zelf 

van invloed op het al dan niet meedoen. Een donkere of hele lichte ruimte werkt averechts; 
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normale lichtintensiteit werkt het best. Enig achtergrondgeluid werkt ook bevorderend, een hele 

stille ruimte of een ruimte met veel achtergrondgeluid heeft negatieve invloed. Ook het aantal 

mensen in de ruimte bleek van belang; vier tot negen mensen is ideaal (Cohen-Mansfield et al., 

2010b). Deze bevindingen zijn meegenomen in het opzetten van de op mensen met dementie 

afgestemde 1330 gesprekken.    

 Onderstaand model van Cohen-Mansfield et al. (2017) laat zien hoe persoonlijke en 

omgevingsfactoren met elkaar samenhangen en deelname aan activiteiten beïnvloeden. Ook de 

activiteit zelf, de afstemming daarvan op persoonlijke voorkeuren, de inhoud daarvan en inter-

actie in de groep zijn van invloed op (de mate van) participatie. Deelname heeft vervolgens 

(positieve of negatieve) invloed op iemands gemoedstoestand en gedrag.  

 

Overgenomen uit: Group engagement in persons with dementia: The concept and its measurement (p. 238) door 

Cohen-Mansfield, J., Hai, T., Comishen, M., 2017, Psychiatry Research, 251, p. 237-243. Copyright 2017, Else-

vier B.V.  
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Communicatie, conversatie en de positionering van mensen met dementie daarbinnen 

Binnen de hierboven beschreven (behoefte aan) zinvolle, verbindende en passende activiteiten 

is (het vermogen om te) communiceren een belangrijke factor. Communicatie en conversatie 

vormen ook binnen het 1330 gesprek de voornaamste werkvorm. Zoals eerder al werd genoemd 

is het vermogen tot communicatie en taalvaardigheid bij mensen met dementie, in meer of min-

dere mate, aangetast (Kindell et al., 2017; Holst et al., 2003; Sabat, 2001). Ook angst om niet 

te kunnen communiceren op het niveau dat de norm is, speelt mee. Schaamte over het zichtbaar 

worden van de achteruitgang als gevolg van de dementie zorgt ervoor dat men minder sociale 

contacten aangaat (Donkers et al., 2018). Aandacht voor dit aspect in de omgang en in activi-

teiten voor mensen met dementie is daarom essentieel om ervaringen van falen en gezichtsver-

lies te voorkomen (Kindell et al., 2017). 

Kindell et al. (2017) en Sabat (1991a, 1991b, 2001) beschrijven verschillende aan-

dachtspunten op het gebied van communicatie en conversatie voor mensen met dementie en 

hun gesprekspartners. Zo is het helpend om op een rustig tempo te praten en non-verbale com-

municatie te gebruiken ter ondersteuning van het gesprek. Ook helpt het om mensen met de-

mentie de tijd en de ruimte te gegeven om hun gedachten te ordenen en deze onder woorden te 

brengen. Daarbij gaat het er niet zozeer om of datgene wat verteld wordt feitelijk gezien juist 

is. Het sociale aspect van de interactie is belangrijker dan het uitwisselen van informatie of 

feiten. Gesprekspartners van mensen met dementie moeten proberen eventuele feitelijke on-

juistheden niet te ‘repareren’. Het is beter iemand op een tactvolle manier te helpen zijn of haar 

verhaal te vertellen en daarvoor de juiste en veilige gespreksomgeving en sfeer te faciliteren. 

Op deze manier kan het verhalen vertellen voor iemand met dementie een waardevolle activiteit 

zijn waarin iemand (direct of indirect) bepaalde aspecten van zijn of haar identiteit onder woor-

den kan brengen. Iemands identiteit en zelfbeeld worden namelijk mede gevormd in de inter-

actie met anderen (Davies et al., 1990; Kindell et al., 2017; Sabat, 2001).  

 Eerder werd al de theorie van Kitwood m.b.t. Personhood in dementie aangehaald (Kit-

wood, 1997). Een centraal aspect hierin is iemand met dementie zien als een volwaardig per-

soon en niet slechts als het ziektebeeld. Deze benadering heeft implicaties voor positionering 

van mensen met dementie in de samenleving en alledaagse situaties waaronder het voeren van 

een gesprek. De postioning theory van Davies & Harré (1990) sluit hierop aan. Binnen deze 

theorie gaat het over de vraag welke positie, rol en identiteit men in gesprekken inneemt (en 

toebedeeld krijgt) ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de gezamenlijke verhaallijn van 

het gesprek: ‘’Positioning (…) is the discursive process whereby selves are located in 
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conversations as observably and subjectively coherent participants in jointly produced storyli-

nes. There can be interactive positioning in which what one person says positions another. And 

there can be reflexive positioning in which one positions oneself ’’ (Davies et al., 1990, p. 47).  

 Er is sprake van negatieve positionering als mensen met dementie in een gesprek op een 

wijze worden gepositioneerd waarbij er alleen aandacht is voor de beperkingen (op het gebied 

van conversatie) en niet voor de mogelijkheden en capaciteiten van iemand en zijn of haar 

inbreng. Dit doet afbraak aan de persoon en reduceert iemand tot zijn of haar ziektebeeld (Kit-

wood, 1997; Sabat, 2001). Positieve positionering daarentegen kijkt verder dan de gevolgen 

van de ziekte en ziet iemand als volwaardig persoon en capabel gesprekspartner. Deze vorm 

van positionering richt zich op de mogelijkheden en capaciteiten van iemand (Kitwood, 1997; 

Sabat, 2001). Dit draagt bij aan conversatie en communicatie die zorgen voor positieve erva-

ringen en hebben een positief effect op iemands identiteit, zelfbeeld en zelfvertrouwen (Kindell 

et al., 2017; Sabat, 2001). 

 De gesprekken die gevoerd worden in het kader van de op dementie afgestemde 1330 

methodiek kunnen (in potentie) een waardevolle bijdrage leveren aan het welbevinden van men-

sen met dementie. Doordat de focus ligt op sociale interactie en de kwaliteit daarvan en niet 

zozeer op het uitwisselen van feitelijk juiste informatie sluit de activiteit beter aan bij de doel-

groep. De insteek is dat ieders inbreng waardevol is en gehoord mag worden. Elke deelnemer 

wordt in het 1330 gesprek dus gelijk gepositioneerd. Hiermee wordt beoogd eigenwaarde en 

eigen regie positief te beïnvloeden. 

 

Reminiscentie 

Tijdens activiteiten voor mensen met dementie en de gesprekken die dan plaatsvinden komt het 

verleden vaak aan bod. Mensen met dementie verliezen naarmate de ziekte voortschrijdt steeds 

meer recente herinneringen en men gaat steeds meer in het verleden leven. De eerder genoemde 

‘dementiewet’ van het ‘oprollend geheugen’ van Buijssen (2019) illustreert dit proces. 

Reminiscentie is een concept dat aansluit op herinneringen uit het verleden die nog le-

vend zijn. Dempsey et al. (2014) beschrijven reminiscentie als een geleidelijk proces van het 

ophalen van betekenisvolle ervaringen en herinneringen en het hierover in gesprek gaan met 

anderen. Reminiscentie is een belangrijk onderdeel binnen veel activiteiten voor mensen met 

dementie, soms als direct doel en soms als bijeffect. Reminiscentie heeft een positieve invloed 

op mentaal welbevinden, identiteit, zelfvertrouwen en communicatievaardigheden. Het helpt 
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ook bij het omgaan met het proces van ouder worden (Dempsey et al., 2014) en het eerder 

beschreven verlies op verschillende vlakken dat daarmee samenhangt (van Campen, 2020). 

De onderwerpen die besproken worden tijdens het 1330 gesprek gaan onder andere over 

vroeger en de 1330 gespreksmethodiek heeft dus een aspect van reminiscentie in zich. 

 

1330 dementie versie 

Binnen een 1330 gesprek, dat gevoerd wordt op basis van de 1330 methodiek en bijbehorende 

box met kaarten, gaan deelnemers, aan de hand van een aantal onderwerpen die vermeld staan 

op deze kaarten, met elkaar in gesprek. Idealiter leidt een door 1330 getrainde gespreksleider 

het 1330 gesprek. Er zijn 101 kaarten (met elk een ander onderwerp) om uit te kiezen. De on-

derwerpen op de kaarten zijn verdeeld in vier thema’s: wereldse tradities & wetenschap, psy-

chologie & filosofie, Nederlandse cultuur & maatschappij en Nederlandse kunst & geschiedenis 

(van der Steen, 2019; van de Wouw, 2020). Op de achterkant van elke 1330 kaart staat aanvul-

lende informatie over het onderwerp en vragen die er gesteld kunnen worden. Een voorbeeld 

van zo’n 1330 kaart vindt u in de bijlagen van dit onderzoeksverslag. Ook vindt u op de vol-

gende pagina een foto uit de praktijk waarop te zien is hoe de kaarten dan op tafel liggen. 

Het brein wordt tijdens een 1330 gesprek op drie manieren uitgedaagd: ‘’(1) kennis uit 

het langetermijngeheugen wordt opgehaald en gedeeld, (2) nieuwe kennis wordt aangeleerd 

door inbreng van anderen en (3) nieuwe informatie wordt gekoppeld aan kennis uit het lange-

termijngeheugen’’ (gebruikershandleiding 1330 box). De wetenschappelijke onderbouwing 

hiervan wordt uitgebreid beschreven in het 1330 legitimeringsrapport van Van der Steen 

(2019). 

 De methodiek is in eerste instantie ontwikkeld voor ouderen in het algemeen en de 1330 

organisatie wil de methodiek doorontwikkelen voor ouderen met dementie. Hiervoor zijn al 

enige aanpassingen gedaan in de methodiek op basis van eerder onderzoek door Van de Wouw 

(2020) en op advies van dementie experts die betrokken zijn bij 1330. Ook heeft de organisatie 

op basis van eigen ervaring met de methodiek een aantal veranderingen doorgevoerd.  

 Ten eerste is er een selectie gemaakt in de 1330 kaarten; de meer abstractere gespreks-

onderwerpen zijn niet gebruikt. Ook 1330 kaarten en bijbehorende onderwerpen die sterk ge-

richt zijn op feitenkennis of op een hele specifieke gebeurtenis zijn niet of in andere vorm ge-

bruikt. Doel van een 1330 gesprek is namelijk niet het weten van feiten c.q. het juiste antwoord 

geven, het gaat juist om waardevol en kwalitatief contact en verbinding tussen de mensen die 

deelnemen. Het herinneren van feiten kan namelijk extra lastig zijn voor mensen met dementie 
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en het ‘iets niet weten’ resulteert dan in een ongewenst gevoel van falen. Deelnemers moeten 

niet het gevoel hebben dat ze overhoord worden en er getoetst word of men het antwoord weet. 

Ten tweede is daarom de vraagstelling op de kaarten aangepast en in sommige gevallen 

verduidelijkt. Dit gaat met name om het type vragen op de kaarten waarbij er wordt geassoci-

eerd en voortgebouwd op een onderwerp. Bij deze vragen is extra uitleg en verduidelijking 

gegeven en toegevoegd.  

Ten derde is, afhankelijk van de mate en ernst van dementie bij de deelnemers, het uit-

gangspunt de groepsgrootte klein te houden. Dit om voor wat minder prikkels en meer rust in 

het gesprek te zorgen. Hoe verder men in het proces van dementie is, des te kleiner de groeps-

grootte is het uitgangspunt. Richtlijn is twee tot tien deelnemers of, bij ver gevorderde dementie, 

in de vorm van een 1 op 1 gesprek. De groepsgrootte wordt altijd afgestemd met de locaties en 

zorginstellingen waar de gesprekken plaatsvinden. De eerder beschreven aanbeveling qua totale 

groepsgrootte (vier tot negen personen) van Cohen-Mansfield et. al (2010b) is hierin ook mee-

genomen. 

 De zojuist beschreven aanpassingen hebben geleid tot de eerste versie van de dementie 

vriendelijke 1330 methodiek zoals deze (als startpunt) is gebruikt in dit onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1330 kaarten op tafel tijdens een 1330 dementie gesprek op een ontmoetingsgroep voor mensen met dementie 
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Wetenschappelijke stand van zaken omtrent psychosociale interventies en dementie 

De 1330 methodiek is een activiteit die te plaatsen valt binnen het eerder beschreven psycho-

sociale perspectief (Dröes et al., 2018b). In dit deel wordt ingegaan op de wetenschappelijke 

stand van zaken op dit gebied. Wat weten we al en waar is nog behoefte aan? En wat draagt dit 

onderzoek naar de bruikbaarheid van 1330 methodiek voor mensen met dementie hieraan bij? 

Tot nu toe is er gesproken over zinvolle activiteiten (met een sociaal aspect) die mensen 

met dementie cognitief uitdagen en stimuleren en bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Der-

gelijke activiteiten, waaronder de 1330 gesprekken, vallen onder de categorie ‘psychosociale 

interventies’. Dergelijke interventies worden als volgt gedefinieerd: ‘’Psychosocial interven-

tions in dementia care encompass interventions involving interaction between people to im-

prove psychological and/ or social functioning, including well-being and cognition, interper-

sonal relationships and everyday functional abilities, such as activities and daily living skills’’  

(Moniz-Cook et al., 2011, p. 286). 

Er is veel ontwikkeling geweest in onderzoek naar psychosociale interventies voor men-

sen met dementie (en hun naasten) en er is steeds meer interesse in dergelijke interventies (Mo-

niz-Cook et al., 2011). INTERDEM is een Europese onderzoeksgroep die onderzoek doet spe-

cifiek gericht op psychosociale interventies. In hun manifesten van 2011 en 2019 beschrijven 

zij verschillende ontwikkelingen, aandachtspunten en onderzoeksvragen op dit gebied (Moniz-

Cook et al., 2011; Vernooij-Dassen et al., 2021). Zo stelt deze onderzoeksgroep dat er behoefte 

is aan onderzoek dat zich richt op interventies die bijdragen aan zingeving, plezier, waardigheid 

en zelfstandigheid van mensen met dementie (Moniz-Cook et al., 2011; Oyebode et al., 2019). 

Doel van deelname aan een 1330 gesprek is o.a. het faciliteren van zinvol en kwalitatief contact 

en het positief beïnvloeden van eigenwaarde en eigen regie. In dit onderzoek wordt gekeken 

hoe dit in de praktijk uitwerkt voor mensen met dementie die deelnemen aan een 1330 gesprek. 

Hoe ervaren zij dit? En wat werkt er wel en wat werkt er niet? Deze vragen worden beantwoord 

in het resultaten hoofdstuk. Dit onderzoek levert dus inzichten op die bijdragen aan de kennis-

behoefte die er is op dit gebied.  

In het  INTERDEM manifest uit 2019 benoemen de auteurs dat er in de tussentijd (t.o.v. 

hun manifest in 2011) aanzienlijke vooruitgang is geboekt op het vlak van onderzoek naar psy-

chosociale interventies en de evaluatie daarvan. Psychosociale interventies zijn inmiddels on-

derdeel van de reguliere dementiezorg. De meeste psychosociale interventies vinden plaats op 

micro niveau en er is aangetoond dat zij positieve invloed hebben op het (cognitief) functione-

ren van mensen met dementie, hun kwaliteit van leven en dat ze tegenwicht bieden tegen de 
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gevolgen van de dementie. Er is behoefte aan breder inzetbare kennis die voortkomt uit derge-

lijke interventies maar tegelijkertijd benoemen de auteurs dat op het individu afgestemde inter-

venties essentieel zijn voor het succes daarvan. Bij (en binnen) elk individu is er namelijk een 

verschillend samenspel van biomedische, psychologische en sociale factoren en deze factoren 

beïnvloeden in samenhang (het verloop van) dementie. Aandacht voor het unieke van elke per-

soon en het samenspel van deze factoren, en niet slechts aandacht voor het ziektebeeld, is van 

belang en komt ook overeen met de eerder beschreven persoonsgerichte benadering van Kit-

wood (1997) (Vernooij-Dassen et al., 2021).  

Huidige interventies richten zich vaak op het herstellen van verloren vaardigheden en 

capaciteiten. In de toekomst zullen psychosociale interventies meer gericht zijn op de nog aan-

wezige capaciteiten en mogelijkheden. Ook worden mensen met dementie en hun perspectief 

steeds meer betrokken bij het onderzoek en het ontwikkelen van psychosociale interventies 

(Vernooij-Dassen et al., 2021). Dit onderzoek is daar een goed voorbeeld van. Ook de 1330 

methodiek gaat uit van wat iemand nog wel kan en poogt eigenwaarde en eigen regie positief 

te beïnvloeden. Dit gebeurt o.a. door ieders inbreng te waarderen en respecteren, deelnemers 

gelijkwaardig te positioneren in een gesprek en hen zelf zoveel mogelijk de onderwerpen te 

laten kiezen. 

Tot slot is er behoefte aan onderzoek op het vlak van welbevinden en het leven met de 

gevolgen van dementie. Als gevolg van de dementie wordt men steeds afhankelijker van an-

deren. Ook is er tot op heden nog geen medische oplossing gevonden om dementie te gene-

zen. Er moet verder en breder worden gekeken dan het biomedische perspectief en een nieuwe 

‘lens’ om dit te onderzoeken is door middel van het concept ‘social health’ (Vernooij-Dassen 

et al., 2016; Vernooij-Dassen et al., 2021). Gezondheid kent verschillende dimensies. Huber 

et al. (2011) omschrijven social health als volgt: ‘’Several dimensions of health can be identi-

fied in the social domain, including people's capacity to fulfil their potential and obligations, 

the ability to manage their life with some degree of independence despite a medical condition, 

and the ability to participate in social activities including work. Health in this domain can be 

regarded as a dynamic balance between opportunities and limitations (…) (Huber et al., 

2011, p. 236). 

Binnen het concept ‘social health’ ligt de nadruk niet op de medische pathologie maar 

meer op welbevinden en een manier van leven vinden met daarin een balans tussen mogelijk-

heden en beperkingen. Dit gebeurt door het aanpassen aan de beperkende gevolgen van de de-

mentie en het gebruik maken van aanwezige capaciteiten in de context van de sociale, psycho-

logische en fysieke omgeving van iemands leven (Huber et al., 2011; Vernooij-Dassen et al., 
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2016). Er is behoefte aan meer onderzoek vanuit deze ‘social health lens’ naar hoe sociale 

factoren en mogelijkheden op psychosociaal vlak (zoals psychosociale interventies) beperkin-

gen (als gevolg van de dementie), het verloop van dementie en nog aanwezige capaciteiten 

beïnvloeden (Vernooij-Dassen et al., 2016; Vernooi-Dassen et al., 2021).  

Een van de voornaamste doelen van de 1330 methodiek is het faciliteren van kwalitatief 

contact en verbinding. In dit onderzoek is onderzocht hoe de op dementie afgestemde versie 

van de 1330 methodiek hieraan bijdraagt voor mensen met dementie en wat er op dit vlak nog 

verbeterd kan worden. Deze inzichten over het sociale aspect en de impact van deelname aan 

een 1330 gesprek op deze doelgroep dragen bij aan de behoefte aan onderzoek en kennis op het 

vlak van het hierboven beschreven social health concept. Deze ‘social health lens’ is gebruikt 

in dit onderzoek. De nadruk binnen een op mensen met dementie afgestemd 1330 gesprek ligt 

op wat iemand nog wel kan c.q. weet en niet op wat er niet meer kan. Er wordt gepoogd een 

positieve en verbindende ervaring te creëren die bijdraagt aan eigenwaarde en kwaliteit van 

leven (met dementie).  

Ook draagt dit onderzoek bij aan kennis op het gebied van participatie in sociale activi-

teiten voor en met mensen met dementie; wat werkt hierin bevorderend en wat werkt niet? Deze 

bevindingen kunnen worden gebruikt in het vormgeven en organiseren van betere en zinvollere 

1330 gesprekken en mogelijk ook voor en bij andere vergelijkbare activiteiten met een sociaal 

aspect voor mensen met dementie. 
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Methodologie 

De onderzoeksmethoden  

Om de onderzoeksvragen (zie inleiding p. 10-11) te beantwoorden is kwalitatief onderzoek in 

de vorm van observaties en interviews het meest geschikt. Voor deze benadering is gekozen 

omdat datgene wat dit onderzoek beoogt te onderzoeken vanuit ontologisch perspectief een 

subjectief sociaal construct is (constructivistisch). De sociale werkelijkheid die dit onderzoek 

beoogt te meten, de ervaringen van deelnemers van een 1330 gesprek, wordt voortdurend ge-

vormd door middel van een proces van betekenisvorming en interpretatie door en tussen sociale 

actoren (Bryman, 2016). Datgene wat dit onderzoek beoogt te onderzoeken zijn geen objectief 

waarneembare eenheden of gebeurtenissen, het gaat juist om de (subjectieve) ervaringen van 

de deelnemers van een 1330 gesprek en de mensen die erbij betrokken waren. Dit onderzoek 

gaat daarom uit van een interpretivistische benadering; dat wil zeggen dat de subjectieve erva-

ringen en interpretatie van de deelnemers (en ook van de onderzoeker) de onderzoeksdata vor-

men (Bryman, 2016). Om deze subjectieve ervaringen en interpretaties in kaart te brengen is er 

gekozen voor een combinatie van twee kwalitatieve onderzoeksmethoden: (1) observaties en 

(2) interviews. De vormgeving en uitvoering worden hieronder verder toegelicht. 

 Ten eerste zijn de deelnemers (ouderen met lichte tot matig ernstige vormen van demen-

tie) tijdens hun deelname aan een 1330 gesprek geobserveerd om te kijken wat voor effect 

deelname op hen had. Observeren is hiervoor geschikt omdat zo de groepsdynamiek, de mate 

van participatie en het gedrag van de deelnemers goed in kaart kunnen worden gebracht (Baarda 

et al., 2018). Observaties doen namelijk geen beroep op het geheugen van de respondenten. 

Ook taalvaardigheid en het vermogen om ervaringen onder woorden te brengen zijn minder van 

belang; het gaat immers om waarneembaar gedrag (Baarda et al., 2018). Dit maakte observeren 

een geschikte onderzoeksmethode voor dit onderzoek en de respondenten daarvan (mensen met 

dementie). Dit omdat dementie, zoals eerder beschreven in het theoretisch kader bij dementie 

en de gevolgen (p.12-13), het geheugen en het vermogen tot communicatie aantast. In het kader 

van dit onderzoek zijn in totaal twaalf 1330 dementie gesprekken georganiseerd en geobser-

veerd. Aan negen van deze gesprekken deden twee tot elf deelnemers mee. Gemiddeld deden 

er (bij deze negen gesprekken) per gesprek zo’n 6 deelnemers mee. Ook hebben er drie 1 op 1 

gesprekken plaatsgevonden. 

Bryman (2016) onderscheidt verschillende rollen in het observerend onderzoek doen. 

Het gaat hierin over de mate waarin de onderzoeker zelf participeert in datgene wat hij obser-

veert en de mate van interactie met de onderzoeksubjecten. In dit onderzoek heb ik zelf niet 
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deelgenomen aan het 1330 gesprek om de tijd te hebben notities te kunnen maken en om mijn 

invloed als onderzoeker zoveel mogelijk te beperken. Wel ben ik vooraf en na afloop in gesprek 

gegaan met de deelnemers. Dit had als doel mijn rol als onderzoeker naar de deelnemers toe te 

verduidelijken, een vertrouwensband te creëren en om (o.a. tijdens de interviews na afloop) 

informatie te vergaren.  

Voor de observaties is er geen vooraf opgestelde topic lijst gebruikt. Hier is bewust voor 

gekozen omdat ik vooraf niet precies wist wat ik tegen zou komen. Door het vooraf opstellen 

van bepaalde topics zou ik mogelijk mijn blikveld versmallen en belangrijke informatie (die 

niet terugkwam in mijn topics) over het hoofd zien. Tijdens het observeren is er o.a. gekeken 

naar hoe het 1330 gesprek verliep, welke onderwerpen er werden besproken, hoe deelnemers 

reageerden op de 1330 methodiek en op elkaar, wat de rol en invloed van de gespreksleider 

was, hoe deelnemers werden gepositioneerd en hoe de verhoudingen aan tafel waren. Ook in 

de loop van het onderzoek is er bewust geen topic lijst opgesteld. De onderzoeksvragen gaven 

genoeg richting en houvast voor het observeren. Daarbij zorgde het leerproces als onderzoeker 

ervoor dat ik me steeds bewuster werd van de dynamiek binnen het 1330 gesprek en welke 

elementen daarin belangrijk waren (en zijn). Dit bood genoeg aanknopingspunten en houvast 

voor het verdere observeren. 

Ten tweede heb ik twaalf deelnemers na afloop geïnterviewd. Dit waren semi-gestruc-

tureerde interviews. Er was enige structuur nodig om ervaringen m.b.t. het 1330 gesprek te 

inventariseren. Daarbij is ruimte gelaten voor de inbreng en onverwachte ervaringen en infor-

matie van de deelnemers (Bryman, 2016). Om hen te helpen hun ervaring en emoties te ver-

woorden is er tijdens de interviews bij de vragen over hoe men het gesprek ervaarde en hoe 

men zich voelde tijdens het 1330 gesprek gebruik gemaakt van een speciaal voor mensen met 

dementie ontwikkelde vijfpuntsschaal in de vorm van een smiley systeem (ontwikkeld door 

R.M. Dröes) (zie figuur hieronder) (Dijkers et al., 2019). Ook heb ik na afloop van één van de 

gesprekken met vier deelnemers in groepsverband een gesprek nabesproken en geëvalueerd.  

De interviews en de duur daarvan zijn afgestemd op de deelnemers afhankelijk van het 

niveau van cognitief functioneren en de vorm en ernst van de dementie. Mensen met lichtere 

tot matig ernstige vormen van dementie vormden het grootste deel van de respondenten en zij 

zijn na afloop 1 op 1 geïnterviewd (15 tot 45 min.). Bij de deelnemers bij wie de dementie 

verder gevorderd was, was een langer interview niet mogelijk. Het 1330 gesprek kostte hen 

veel energie en vaak hadden zij ook niet de cognitieve en communicatieve vaardigheden om na 

afloop antwoord te geven op mijn interviewvragen. Om hen toch te vragen naar hun ervaringen 

heb ik hen direct na afloop van het gesprek kort geïnterviewd over hoe zij het 1330 gesprek 
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hadden ervaren. Ook heb ik hen, aan de hand het smiley-systeem van Dröes, zie figuur hieron-

der, gevraagd hoe zij zich voelden tijdens en na het 1330 gesprek (zie ook de interviewvragen-

lijst voor deelnemers in de bijlagen). 

 
Overgenomen uit: Impact analyse Oud Geleerd Jong Gedaan door Dijkers, B., Takes, V., Roedema, R., Vries, 

M. de, 2019, Amsterdam: SOLVE Consulting. Copyright 2019, SOLVE Consulting. 

 

Naast de deelnemers zelf zijn ook de (indien aanwezig) (activiteiten)begeleiders en/of 

zorgprofessionals van de desbetreffende zorginstellingen geïnterviewd. In totaal zijn er zeven 

van hen geïnterviewd. Zij fungeerden als informanten; ook wel ‘’key informants’’ of sleutelfi-

guren genoemd (Bryman, 2016, p. 432). Doordat deze ‘’key informants’’ de deelnemers vaak 

goed kennen en ook kennis hebben over context en omgeving (verzorgingsinstelling) van de 

deelnemers beschikken zij over waardevolle informatie (Bryman, 2016). Ook zijn twee van de 

door 1330 getrainde gespreksleiders geïnterviewd over hun ervaringen m.b.t. het leiden van het 

gesprek. Daarbij hebben zij zelf hun eigen bevindingen op papier gezet en deze zijn ook mee-

genomen in dit onderzoek. 

Door de combinatie van observaties en interviews heb ik van elk gesprek een goede 

indruk gekregen van wat wel en niet werkte en hoe deelnemers een 1330 gesprek ervaarden. 

Daar waar het interviewen moeizamer ging of niet mogelijk was vormden de observaties een 

goede onderzoeksmethode om dit te ondervangen. 

 

Selectie en werving van de respondenten 

Er zijn verschillende indelingen die de stadia binnen het verloop van dementie aanduiden. De 

Global Detoriation Scale van Reisberg et al. (1982) is een bekende indeling van zeven stadia 

in cognitieve achteruitgang als gevolg van de dementie. Een meer recente indeling van Verhey 

(2018), gebaseerd op deze Global Detoriation Scale, onderscheidt vier stadia m.b.t. de ernst 

van dementie bij een persoon:   

1. Het eerste stadium wordt predementie oftewel het beginstadium genoemd. Iemand in 

deze fase ondervindt lichte problemen op psychisch en fysiek vlak. Dit wordt ook wel 

het stadium van de verhoogde kwetsbaarheid genoemd.  
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2. Het tweede stadium is dat van lichte dementie waarin iemand (steeds meer) begeleiding 

nodig heeft maar er is nog wel enige zelfstandigheid. Er ontstaan steeds meer problemen 

op cognitief vlak en deze problemen worden ernstiger en breiden zich uit. 

3. Het derde stadium is dat van matig ernstige dementie waarin iemand verzorging nodig 

heeft en steeds minder zelfstandig kan functioneren. Men gaat, naarmate het ziektebeeld 

in deze fase vordert, cognitief nog verder achteruit, is steeds meer gedesoriënteerd, ver-

liest steeds meer (persoonlijke) herinneringen (o.a. omtrent eigen identiteit) en er doen 

zich veranderingen voor op persoonlijk en emotioneel vlak. 

4. Het vierde en laatste stadium is dat van ernstige tot zeer ernstige dementie waarin ie-

mand permanent verzorging en verpleging nodig heeft. Zelfstandig functioneren en da-

gelijkse zelfzorg zijn (zonder hulp) niet meer mogelijk. Praten en communiceren gaan 

(bijna) niet meer (Verhey, 2018, p. 38-39). 

De 1330 gesprekken die gevoerd zijn in het kader van dit onderzoek hebben plaatsgevonden 

in verzorgingsinstellingen en inloophuizen c.q. dagopvang locaties. Er is aan de (activitei-

ten)begeleiders en/of zorgprofessionals daar gevraagd welke bewoners (ouderen met dementie) 

mee zouden kunnen doen met het 1330 gesprek. Hier is voor gekozen omdat deze begeleiders 

en  zorgprofessionals de bewoners goed kennen en daarom een goede inschatting konden maken 

of deelname voor hen van meerwaarde was en of ze hier toe in staat waren. Er is aan hen mee-

gegeven zich te richten op deelnemers met beginnende/lichtere tot matig ernstige vormen van 

dementie (stadia 1, 2 en begin van fase 3 hierboven). Dit omdat de verwachting van de 1330 

organisatie zelf is dat de methodiek het meest bruikbaar is voor deze groep omdat een 1330 

gesprek voeren een bepaald niveau van communiceren en cognitief functioneren vraagt. Ver-

volgens is er uiteraard aan de ouderen zelf ook gevraagd, na een korte uitleg over wat een 1330 

gesprek is, of ze deel wilden nemen aan zo’n gesprek en het onderzoek daarnaar. De gesprekken 

zijn in verschillende samenstellingen gevoerd (twee tot elf deelnemers). In het bepalen van de 

grootte van de groepen is de eerder beschreven aanbeveling van Cohen-Mansfield et al. 

(2010b), van vier tot negen personen als de meest ideale groepsgrootte voor activiteiten voor 

mensen met dementie, als richtlijn meegenomen. 

Daarnaast zijn er ook drie 1 op 1 gesprekken gevoerd waarvan twee met mensen met verder 

gevorderde en ernstigere vormen van dementie om te kijken hoe dit zou uitpakken. Vanuit de 

1330 organisatie zelf  en de (activiteiten)begeleiders en zorgprofessionals van de zorginstellin-

gen waarmee 1330 samenwerkt kwam de vraag om te onderzoeken of de methodiek ook ge-

schikt was voor mensen met verder gevorderde dementie. Op advies van de dementie experts 
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(van Alzheimercentrum Amsterdam) is ervoor gekozen om dit in 1 op 1 vorm te doen omdat 

een grotere groepsgrootte voor deze deelnemers waarschijnlijk te druk zou zijn en teveel prik-

kels zou geven. De (activiteiten)begeleiders en zorgprofessionals van de desbetreffende zorg-

instellingen hebben hiervoor een aantal bewoners (met verder gevorderde dementie), die zij 

geschikt achtten, voorgesteld. 

Een belangrijke notitie bij het hierboven beschreven selectie- en wervingsproces is dat 

er in dit onderzoek niet is gekozen voor het selecteren van respondenten uitsluitend op basis 

van de eerder beschreven stadia van de dementie van Verhey (2018). Deze stadia hebben enkel 

als richtlijn gediend. In het kader van de persoonsgerichte benadering van dit onderzoek en de 

visie van de 1330 methodiek past het niet om mensen op voorhand op basis van hun diagnose 

en fase van dementie al uit te sluiten. Binnen elk persoon is er een uniek samenspel van factoren 

dat bepaalt wat er nog wel en niet kan. De ene persoon kan veel meer dan de andere persoon, 

ook al bevinden ze zich in hetzelfde stadium of dezelfde fase. De persoon zelf en zijn of haar 

naasten en de begeleiders en zorgprofessionals van de locaties waar de deelnemers wonen (of 

komen) kunnen dit vaak het beste inschatten. Wel is er rekening mee gehouden dat een activiteit 

zoals een 1330 gesprek voor mensen met ernstige tot zeer ernstige (vormen van) dementie 

waarschijnlijk niet zinvol en waardevol is omdat hiervoor enig niveau van cognitief functione-

ren en communiceren nodig is. Dit is ook meegegeven aan de locaties en zorginstellingen waar 

de gesprekken hebben plaatsgevonden. Zij hebben vervolgens de inschatting gemaakt welke 

deelnemers mee zouden kunnen doen. Uiteraard in overleg met de deelnemers zelf. 

Hoe de 1330 dementie gesprekken, in groepsverband én 1 op1, zijn verlopen en wat dit 

heeft opgeleverd wordt verderop in het resultaten hoofdstuk beschreven. 

 

De interviewvragenlijst en het proces van observeren 

De vragenlijst die is gebruikt voor de interviews met de deelnemers van de 1330 gesprekken is 

terug te vinden in de bijlagen van dit onderzoeksverslag.  

Na de eerste rondes van observaties en interviews en het coderen en analyseren van deze 

observatienotities en interviewtranscripten zijn de interviewvragen bijgewerkt en aangevuld. 

Zo zijn er bijvoorbeeld vragen toegevoegd over: het tempo van het gesprek, of deelnemers ge-

noeg tijd hadden om na te denken en hun gedachten te ordenen en vragen over de interactie en 

het contact met andere deelnemers. Dit bleken belangrijke aspecten tijdens de 1330 gesprekken.  

Ook heb ik voor de 1330 gespreksleider, aanwezige naasten, begeleiders en/of zorgprofessio-

nals een aparte vragenlijst opgesteld (zie bijlagen). In de praktijk bleek dat zij veel waardevolle 
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input hadden en om hier optimaal gebruik van te maken was het zinvol om hen wat uitgebreider 

te interviewen.  

Na elke ronde van data verzameling heb ik mijn bevindingen en inzichten genoteerd en 

de tot dan toe verzamelde data gecodeerd en geanalyseerd. Dit leverde aandachtspunten op voor 

de volgende rondes van data verzameling waaronder het tempo van het gesprek en de manier 

van benadering en vraagstelling van de gespreksleider die de aanwezige kennis activeerde. 

Door dit iteratieve proces van reflectie tussen mijn onderzoeksplan en de ervaringen in 

de praktijk zag ik waar er nog ‘gaten’ zaten in mijn onderzoeksopzet en onderzoeksdata en door 

het bijsturen van het dataverzamelingsproces (en de verwerking van deze data) zijn deze ‘gaten’ 

zo goed mogelijk aangevuld en gedicht. In dit hele proces heb ik als onderzoeker voortdurend 

geprobeerd een zo open mogelijke blik te houden, elk 1330 gesprek en de mensen die daaraan 

meededen waren immers uniek en anders. 

 

Onderzoek en dementie; aandachtspunten 

Kwalitatief onderzoek en literatuurstudie van Cowdell (2006 & 2008) naar de mogelijkheden 

van het betrekken van mensen met dementie in onderzoek tonen aan dat dit goed mogelijk is 

mits er aandacht wordt besteed aan verschillende ethische principes waaronder het respectvol 

en voorzichtig omgaan met deze kwetsbare groep. Het is belangrijk om rekening te houden met 

mogelijkheden en beperkingen van mensen met dementie. Onderzoekers moeten sensitief zijn 

voor aspecten waaronder (behoud van) identiteit en eigen regie binnen deze doelgroep en deze 

punten herkennen, erkennen en respecteren. Hun inbreng moet worden gehoord en serieus wor-

den genomen (Cowdell, 2006, 2008). Er moet aandacht zijn voor iemand als volwaardig per-

soon en niet alleen voor de dementie; iemand is immers meer dan dat (Cowdell, 2006; Dewing, 

2008; Kitwood 1997). Het interviewen van de deelnemers zelf (mensen met lichte tot matig 

ernstige vormen van dementie) impliceert al dat hun stem gehoord wordt en dat zij serieus 

worden genomen. Zij worden als volwaardig persoon benaderd en hun input vormt de  belang-

rijkste bron van onderzoeksdata. 

Zoals eerder beschreven kunnen cognitieve beperkingen als gevolg van dementie com-

municatie bemoeilijken (Harmer et al., 2008; Holst et al., 2003; Kindell et al., 2017). Ook het 

geheugen raakt als gevolg van de dementie aangetast en het opslaan van nieuwe informatie 

wordt, naarmate de ziekte vordert, steeds moeilijker (Buijssen, 2019; Verbraeck et al., 2016).  

De ervaringen van de deelnemers van de 1330 gesprekken (ouderen met dementie) vor-

men de voornaamste bron van informatie voor dit onderzoek. Er zal rekening moeten worden 
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gehouden met eventuele beperkingen van deze groep om hun ervaringen te herinneren en onder 

woorden te brengen tijdens de interviews. Een juiste benadering en interviewtechniek dragen 

bij aan het toegang krijgen tot de rijke en waardevolle kennis die mensen met dementie bezitten 

(Cowdell, 2008). Hoe dit gedaan is, wordt verderop bij het stuk ethische verantwoording en 

omgang met kwetsbare respondenten verder toegelicht. De eerder beschreven vijfpuntsschaal 

van Dröes draagt hier ook aan bij (Dijkers et al., 2019). Ook zorgden de observaties die gedaan 

zijn voor aanvullende informatie die heeft bijdragen aan het krijgen van een nog completer en 

nauwkeuriger beeld van de ervaringen van mensen met dementie. Observaties doen namelijk 

geen beroep op het geheugen, communicatievaardigheden en de taalvaardigheid van de respon-

denten (Baardat et al., 2018). 

 

Informed consent 

Informed consent gaat over de vraag of respondenten, op basis van zo volledig mogelijke infor-

matie over het onderzoek, toestemmen deel te nemen aan het onderzoek (Bryman, 2016). Van-

wege de doelgroep van dit onderzoek (ouderen met dementie) is het belangrijk hier extra aan-

dacht aan te besteden. Voorafgaand aan het onderzoek zijn alle verzorgingsinstellingen en ove-

rige locaties waar deelnemers woonden of verbleven per brief ingelicht over het 1330 dementie 

onderzoek, wat hun deelname in zou houden en hoe de informatie die daaruit voortkwam (ano-

niem) zou worden verwerkt. Deze informatie is door de locaties met de bewoners zelf gedeeld. 

Ter plaatse is nogmaals besproken met de begeleiders, zorgprofessionals en deelnemers wat 

deelname inhield, wat mijn rol als onderzoeker was en hoe er zou worden omgegaan met de 

verkregen gegevens en dat deze geanonimiseerd zouden worden. Aan de deelnemers die ik na 

afloop heb geïnterviewd is gevraagd een informed consent formulier (zie bijlagen) te onderte-

kenen. Hierin werd gevraagd of men wilde deelnemen aan het onderzoek en of men toestem-

ming gaf om de gegevens die daaruit voortkwamen (anoniem) te verwerken.  

Uit onderzoek van Buckles et al. (2004) naar de mogelijkheden van mensen met demen-

tie om informed consent en implicaties daarvan te begrijpen blijkt dat mensen met lichte vormen 

van dementie hiertoe in staat zijn. Uit literatuuronderzoek van Cowdell (2006) en McKeown et 

al. (2010) naar dit onderwerp komt naar voren dat het belangrijk is om informed consent niet 

op één moment te laten plaatsvinden maar dat het voor mensen met dementie beter is om dit 

tijdens het onderzoeksproces voortdurend te bespreken. Met de doelgroep van dit onderzoek is 

dit daarom meerdere keren en op verschillende momenten tijdens het 1330 gesprek en onder-

zoeksproces besproken.  
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 Bij deelnemers die zelf, vanwege de gevolgen van dementie, niet in staat waren om 

toestemming tot deelname te geven is dit besproken met de partij die hier namens deze persoon 

bevoegd toe was. 

 

Data management 

Tijdens dit onderzoek zijn er op meerdere manieren data verzameld (observaties én interviews). 

Alle notities, aantekeningen en transcripten zijn geanonimiseerd en er zijn fictieve namen ge-

buikt voor de respondenten. Geluidsopnames van de interviews zijn na het afronden van dit 

onderzoek verwijderd.  

Al deze data zijn zorgvuldig en op een veilige plek opgeslagen (op een beveiligde com-

puter met wachtwoord). Het anoniem omgaan met de verkregen data is ook gecommuniceerd 

naar de zorginstellingen en de deelnemers en andere betrokken partijen. Ook is er naar alle 

betrokkenen, indien gewenst, een terugkoppeling van de resultaten van dit onderzoek gegeven.  

 

Data analyse 

De manier van coderen en analyseren die ik heb toegepast, heeft zowel inductieve als deduc-

tieve elementen. Dit proces is deels inductief omdat de antwoorden op mijn onderzoeksvragen 

ontstaan zijn op basis van de ervaringen van de deelnemers zelf (interviews) en mijn observaties 

van de 1330 gesprekken.  

Het codeer- en analyseproces is ook deductief van aard. Ik heb onderzocht of de 1330 

gespreksmethodiek bruikbaar is voor mensen met lichte tot matig ernstige vormen van dementie 

en welke inzichten die daaruit voortkomen bruikbaar zijn voor vergelijkbare psychosociale in-

terventies. Deze onderzoeksvragen zijn enigszins sturend omdat ik op zoek ben gegaan naar de 

bevorderende en belemmerende factoren in een 1330 gesprek. Op basis van de theorie en eerder 

onderzoek, dat ik beschrijf in het theoretisch kader, is er o.a. de verwachting dat activiteiten 

met een sociaal aspect (en bepaalde elementen daaruit) bijdragen aan het welbevinden van deze 

doelgroep. Ik ging er dus niet helemaal open in. Dit heb ik bewust gedaan omdat ik vind dat er 

gebruik moet worden gemaakt van de al beschikbare kennis om mijn eigen onderzoek en de 

resultaten die daaruit voortkomen beter te begrijpen, versterken en onderbouwen. 

Er is dus een wisselwerking tussen de onderzoeksdata uit het onderzoeksveld zelf en het 

gebruiken van al bestaande literatuur en theoretische inzichten. Tracy (2013) omschrijft dit als 

een iteratief proces waarbij de onderzoeker heen en weer gaat tussen de onderzoeksdata en de 

al bestaande literatuur en deze aan elkaar verbindt. Dit heeft als doel inzichten uit de 
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onderzoeksdata aan te scherpen en beter te begrijpen (Tracy, 2013, p. 184). Boeije (2010) om-

schrijft het gebruiken van al bestaande theoretische kennis als het focussen van de lens van de 

onderzoeker waarmee hij of zijn de onderzoeksresultaten beter kan interpreteren om zo, op 

basis van de onderzoeksdata zelf, theorieën en concepten te ontwikkelen. Dit wordt ook wel 

theoretical sensitiviy genoemd (Boeije, 2010, p. 88-89). In dit onderzoek heb ik o.a. al be-

staande kennis over de impact van dementie op de persoon en diens identiteit, de positionering 

van mensen met dementie, de omgang en communicatie met deze doelgroep en wat er voor hen 

belangrijk is in activiteiten gebruikt. 

Ik heb de interviewtranscripten en uitgewerkte observatienotities gecodeerd in twee fa-

sen. Ten eerste heb ik in deze transcripten en notities in de eerste ronde van open coderen door 

middel van descriptieve codes en in vivo codes3 relevante fragmenten gecodeerd en zo de 

‘rauwe’ onderzoeksdata ontrafeld. Al deze codes (en bijbehorende fragmenten) heb ik vervol-

gens tijdens de tweede ronde van axiaal coderen onderverdeeld in verschillende code groe-

pen/thema’s om overzicht en structuur te creëren en inzicht te krijgen in hun onderlinge samen-

hang en de topics en concepten die uit de data ‘naar voren komen’ (Boeije, 2010, Tracy, 2013). 

Door het in de tweede ronde van axiaal coderen samenvoegen van de codes (uit de eerste ronde) 

en bijbehorende fragmenten heb ik een overzicht gecreëerd van de belemmerende factoren en 

succes factoren binnen de dynamiek van een 1330 gesprek, de interactie tussen deelnemers, de 

rol en invloed van de gespreksleider en de voor deelnemers waardevolle elementen binnen het 

1330 gesprek. Al deze informatie en de samenhang daartussen is vervolgens gebruikt om de 

hoofdvraag van dit onderzoek, in hoeverre de op dementie afgestemde 1330 methodiek geschikt 

is voor mensen met lichte tot matig ernstige vormen van dementie, te beantwoorden. 

Mijn onderzoeksvragen zijn enigszins leidend geweest in het creëren van deze axiale 

codes. Hier is voor gekozen omdat het proces van coderen uiteindelijk moet leiden tot data 

waarmee ik mijn onderzoeksvragen kan beantwoorden (Boeije, 2010). Er is echter wel ruimte 

gelaten voor het opkomen (bottom-up) van thema’s en inzichten vanuit de onderzoeksdata uit 

de praktijk. De input van de respondenten en de observaties hebben namelijk uiteindelijk be-

paald welke factoren, onderwerpen en thema’s naar voren zijn gekomen als werkzame en niet 

werkzame bestandsdelen binnen een 1330 gesprek voor mensen met dementie. De antwoorden 

op mijn onderzoeksvragen zijn dus als het ware ‘gegrond’ in en opgekomen uit de onderzoeks-

data uit de praktijk (Bowen, 2006). Op basis hiervan zijn de onderzoeksvragen beantwoord en 

is het model over de dynamiek binnen een succesvol 1330 gesprek met mensen met dementie 

 
3  Het gebruiken van de letterlijke woorden van de respondent(en) zelf als code voor een fragment. 
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ontstaan en ontwikkeld (zie conclusie) dat mogelijk ook bruikbaar is voor vergelijkbare psy-

chosociale interventies. Ook het concept van het activeren van aanwezige kennis en het concept 

van de vertraagde reactie, die in het resultatenhoofdstuk worden beschreven, zijn zo ontstaan. 

Het proces van dataverzameling, het coderen en het analyseren hebben niet los van el-

kaar plaatsgevonden maar tegelijkertijd. Tussen de 1330 gesprekken, die ik in het kader van dit 

onderzoek heb geobserveerd en waar ik deelnemers na afloop heb geïnterviewd, heeft enige tijd 

gezeten. Na de eerste ronde van data verzameling, zijn deze data gecodeerd en geanalyseerd. 

Op basis hiervan is er een eerste lijst van codes (open coderen) ontstaan die zijn onderverdeeld 

in categorieën (axiaal coderen). Vervolgens zijn er meer data verzameld om deze (eerste) code 

lijst en bijbehorende categorieën en bevindingen, waar nodig, aan te vullen en/of bij te stellen. 

Dit iteratieve proces heeft zich meerdere keren herhaald tijdens dit onderzoek Daarbij zijn de  

bevindingen uit eerdere rondes voortdurend vergeleken met bevindingen uit de latere rondes 

van data verzameling om te kijken of ze stand hielden (Boeije, 2010). In de uitvoering van dit 

onderzoek zijn dus elementen uit de grounded theory benadering gebruikt en toegepast (Bowen, 

2006).  

 

Ethische verantwoording en omgang met kwetsbare respondenten 

Er is een ethische zelfcheck gedaan volgens de richtlijnen van de Vrije Universiteit te Amster-

dam. Dit onderzoek voldoet aan alle richtlijnen voor een ethisch verantwoord onderzoek. Om-

dat het gaat om een kwetsbare doelgroep (mensen met dementie) is er extra aandacht besteed 

aan het omgaan en benaderen van deze doelgroep (zie de stukken dementie en onderzoek: aan-

dachtspunten & informed consent hierboven).  

Er is zeer zorgvuldig en respectvol omgegaan met de respondenten van dit onderzoek. 

Tijdens het afnemen van de interviews werden respondenten soms geconfronteerd met impact 

van dementie op hun geheugen en communicatiemogelijkheden. Als dit zich voordeed, heb ik 

hen geprobeerd te helpen en gerust te stellen door dit bespreekbaar te maken en te benoemen 

dat er geen goede of foute antwoorden waren maar dat het ging over hun ervaring, wat die dan 

ook was. Ook is benoemd dat als ze zich niet meer alles konden herinneren dat, dat oké was en 

dat als men zich in eerste instantie niet meer alles kon herinneren dat dit later mogelijk wel 

weer zou komen en dat we er dan op terug kwamen. Ik heb hen op een tactvolle en niet con-

fronterende manier geholpen hun verhaal te vertellen. Dit heb ik o.a. gedaan door kort samen 

te vatten waar het zojuist gevoerde 1330 gesprek over ging om zo samen herinneringen op te 

halen. Het faciliteren van een prettige en veilige gespreksomgeving waarin iemand zich 
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begrepen en gehoord voelt is essentieel voor een betekenisvol en aangenaam gesprek. Dit werd 

mede bereikt door het op een tactvolle manier navragen en checken of ik (als onderzoeker) goed 

had begrepen wat de respondent bedoelde (Sabat, 1991b). Dit heb ik regelmatig gedaan tijdens 

het contact en de interviews met de respondenten van dit onderzoek.  

Ook heb ik tijdens de interviews benoemd dat we alle tijd hadden voor het interview, 

dit omdat respondenten in de interviews over het 1330 gesprek aangaven tijd nodig te hebben 

om na te denken en gedachten te ordenen. Het leek me daarom logisch dit principe ook toe te 

passen tijdens de interviews met de deelnemers na afloop. Een casestudy van Sabat (1991a) 

toont ook aan dat het tijdens gesprekken met mensen met dementie belangrijk is hun extra tijd 

te geven en niet de fout te maken te snel door te vragen als iemand niet direct een antwoord 

weet en het gesprek stil valt. Hierdoor zou namelijk de kennis die er wel is niet verwoord kun-

nen worden en daardoor verloren gaan. Naast dat dit voor mij als onderzoeker waardevolle 

kennis is, is het ook voor de respondent vervelend als diegene niet de mogelijkheid en tijd krijgt 

om te kunnen antwoorden. 

Bovenal heb ik de respondenten benaderd en geïnterviewd als volwaardige personen 

met respect en waardering voor hun inbreng en al hun levenservaring. De nadruk is bewust 

gelegd op wat men nog wel weet en kan en niet op wat er moeilijker gaat of niet meer kan (o.a. 

vanwege geheugenproblemen). Ik heb op meerdere momenten mijn waardering naar hen uitge-

sproken en hen na afloop bedankt voor hun tijd en waardevolle antwoorden en gedeelde erva-

ringen.  

 

Onderzoek tijdens de coronacrisis 

Dit onderzoek is uitgevoerd tijdens de corona pandemie. Omdat de respondenten van dit onder-

zoek op leeftijd zijn, is er extra rekening gehouden met deze kwetsbare doelgroep. Ten eerste 

ben ik als onderzoeker voorafgaand aan al de bezoeken op de locaties waar de 1330 gesprekken 

hebben plaatsgevonden preventief getest op het coronavirus. Vanwege de doelgroep was het 

online voeren van de 1330 gesprekken niet mogelijk. Ten tweede zijn de noodzakelijke veilig-

heidsvoorschriften op de locaties nageleefd. Tot slot waren bijna alle deelnemers en het perso-

neel van de zorginstellingen en locaties (ten tijde van de gevoerde1330 gesprekken waarbij ik 

aanwezig was) gevaccineerd.   
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Resultaten 

In dit hoofdstuk beschrijf ik de onderzoeksresultaten op basis waarvan de onderzoeksvragen 

van dit onderzoek (zie inleiding p. 10-11) worden beantwoord. Deze bevindingen zijn geba-

seerd op de twaalf geobserveerde 1330 dementie gesprekken, twaalf interviews met deelnemers 

na afloop en zeven interviews met aanwezige begeleiders en/of zorgprofessionals.  

Eerst zal er worden ingegaan op hoe de deelnemers, ouderen met lichte tot matig ern-

stige vormen van dementie, reageerden op een 1330 gesprek en hoe ze dit hebben ervaren. 

Vervolgens zal de interactie tussen de deelnemers en hun gesprekspartners worden beschreven. 

Daarna zal er samenvattend worden uiteengezet wat voor de mensen die meededen de meer-

waarde van deelname was. Tot slot zal worden beschreven hoe de methodiek heeft bijgedragen 

aan de kwaliteit van de gesprekken en wat belemmerende factoren en succesfactoren bleken te 

zijn in deze gesprekken. Alle namen van de respondenten in de hieronder gebruikte fragmenten 

en citaten zijn fictief.  

 

Hoe reageerden deelnemers tijdens hun deelname aan het 1330 gesprek? 

Deelnemers reageerden op verschillende manieren tijdens hun deelname aan het 1330 gesprek. 

Soms reageerden mensen direct op de 1330 onderwerpen en bijbehorende vragen maar tijdens 

observaties viel het ook op dat mensen vaak de tijd nodig hadden om na te denken voordat men 

antwoord konden geven. Er was sprake van een vertraagde reactie. Als deelnemers de tijd had-

den om na te denken en hun gedachten te ordenen konden zij vaak wél iets inbrengen en delen, 

ook als dit in eerste instantie niet lukte. Het tempo van het gesprek is dus een belangrijk aan-

dachtspunt waarmee een 1330 dementie gesprek staat of valt. Ook in de interviews na afloop 

kwam vaak naar voren dat men de tijd nodig had om na te denken en de gedachten te ordenen. 

De volgende citaten van twee deelnemers illustreren deze behoefte aan tijd om hun gedachten 

te ordenen: 

 

Marco: ‘’(…). Maar als af en toe heel kort, al is het een paar seconden maar, pauzetjes, kleine 

pauzetjes, dan blijf je het beter onthouden. (…). Ja want anders wordt het een puinhoop en dan 

heeft het voor mij eigenlijk weinig zin meer om het gesprek voort te zetten. (...). Ja want dan 

ben je al weer een deel vergeten omdat je dan teveel door elkaar hebt, in je hoofd dan hè. Op 

papier staat het niet door elkaar maar in je hoofd wel. (…). Om het allemaal even in het goeie, 

goeie vakje te stoppen (…).’’ 
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Marco: ‘’Om even op iets uuh, om op sommige onderwerpjes om even iets langer na te denken 

dan als de doorsnee [persoon]…’’ 

 

Paula: ‘’En dat ik zelf nog even moest denken '' kan ik nog wat inbrengen?''. Ja.’’ 

 

Een valkuil in het leiden van een gesprek kan dus zijn dat als deelnemers in eerste instantie 

geen antwoord geeft, men meteen doorgaat naar een volgend onderwerp of vraag. Naast dat 

deelnemers dan geen tijd hebben om na te denken wordt men mogelijk ook overweldigd doordat 

er steeds meer onderwerpen en vragen bij komen. Tijdens de 1330 dementie gesprekken hadden 

de deelnemers vaak wel genoeg tijd om na te denken. Tijdens het observeren constateerde ik 

meerdere keren dat men in eerste instantie vaak zei het niet te weten maar dan toch na enige 

tijd wel kon antwoorden en iets kon inbrengen, vaak ook in reactie op iets wat iemand anders 

vertelde. Op de vraag of hij genoeg tijd had om na te denken tijdens het 1330 gesprek ant-

woordde de eerder geciteerde deelnemer Marco als volgt: 

 

Marco: ‘’Ja om even na te denken en dat geeft je ook rust en vertrouwen. Want als je een 

gesprek moet volgen/voeren en je snapt de helft niet dan ben je ook het vertrouwen kwijt in dat 

gesprek. Dan denk je ‘’ja ze kletsen maar wat, waar gaat dat nou over’’ weetje wel. (…). Dus 

gelukkig de rust [in het 1330 gesprek] is er en dat vind ik zelf heel belangrijk.’’ 

 

Tijdens de observaties van de gesprekken viel het ook op dat herinneringen aan het verleden 

vaak opkwamen. Veel 1330 onderwerpen en vragen riepen herinneringen aan vroeger op. Het 

in het theoretisch kader beschreven concept van reminiscentie (Dempsey et al., 2014) speelde 

een belangrijke rol in veel van de, in het kader van dit onderzoek, gevoerde 1330 dementie 

gesprekken. Als de gespreksleidster een onderwerp introduceerde, zoals verliefdheid of leider-

schap, en bijbehorende vragen stelde aan deelnemers vertelde men veel over ervaringen uit het 

verleden die daaraan gerelateerd waren. Een aandachtspunt hierin dat werd meegegeven door 

de aanwezige begeleiders en zorgprofessionals is om op te letten dat niet al te beladen onder-

werpen worden besproken, die mogelijk traumatische herinneringen en emoties kunnen oproe-

pen, bijvoorbeeld aan de oorlog (Tweede Wereldoorlog). 

Het deels leggen van de regie van het 1330 gesprek bij de deelnemers is een ander be-

langrijk uitgangspunt binnen de 1330 methodiek. Tijdens de gesprekken kiezen deelnemers 

welke onderwerpen er besproken worden. Het beperken van de keuze draagt ook bij aan het 

overzichtelijk houden van de keuze opties. Tijdens de observaties bleek dat als de 
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gespreksleidster een opsomming gaf van meerdere onderwerpen waar men uit kon kiezen (maar 

die men verder niet kon zien) het voor veel deelnemers lastig was deze te onthouden. Eén van 

de aanwezige begeleiders benoemde dit ook tijdens het interview na afloop: 

 

Yara: ‘’Om dan de eerste, nou, je hebt, je gaf vier keuzes, althans je collega gaf vier keuzes, en 

je merkt dat ze dan uuh, vaak de eerste keuze al niet meer weten als het hele rijtje wordt opge-

noemd. (…). Dus dan, dan uuh, dan hoor je of dan zie je ze eigenlijk denken van: ''ja, wat was 

eigenlijk de eerste keuze?'' En dan kiezen ze automatisch al het laatste wat genoemd is, omdat 

dat, dat het laatste is wat ze gehoord hebben.’’ 

 

Deelnemers de regie geven en hen laten kiezen welke gespreksonderwerp zij willen bespreken 

werd door de geïnterviewde (activiteiten)begeleiders en zorgprofessionals wel benadrukt als 

waardevol. Dit maakt de deelnemers volgens hen mede-eigenaar van het gesprek. Ook worden 

er op deze manier onderwerpen gekozen die mensen iets zeggen en waar men over mee kan 

praten. Kanttekening is dus wel dat de keuze overzichtelijk en beperkt moet blijven en dat on-

derwerpen (die voorop de 1330 kaarten staan die op tafel liggen) zichtbaar moeten zijn voor 

deelnemers. De coronamaatregelen die golden tijdens dit onderzoek en het daardoor verder uit 

elkaar zitten bemoeilijkte het kunnen zien van de 1330 kaarten. Door het zichtbaar maken van 

de 1330 kaarten zijn deelnemers zoveel mogelijk in staat zelf de regie over het gesprek te hou-

den doordat ze niet zelf alle opties hoeven te onthouden; ze kunnen die immers zien. Ook het 

toevoegen van afbeeldingen aan de 1330 kaarten werd genoemd als verbeterpunt voor de 1330 

methodiek.  

Tot slot is het gevoel van het geven van het ‘juiste antwoord’ een belangrijk aspect 

binnen de dynamiek van een 1330 dementie gesprek. Daar waar de sfeer en het gevoel ontstaat 

het goede antwoord te moeten geven ontstaat er druk bij de deelnemers en het niet weten van 

een antwoord kan leiden tot een gevoel van falen en gezichtsverlies in groepsverband. Binnen 

een 1330 gesprek staat het hebben van kwalitatief contact en een zinvol gesprek voorop en niet 

het geven van het juiste antwoord. Eén van de gespreksleidsters benoemde dit als volgt: 

 

Sophie: ‘’ (…) als het maar een mooi gesprek is waar mensen kunnen leren van elkaar. Maar 

het is wel de bedoeling dat die vragen zo goed mogelijk aansluiten en niet het gevoel geven van 

''het komt van een kaartje ik moet het nu weten.''’’ 
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In de praktijk wisselde het per gesprek in hoeverre men het gevoel had het ‘juiste antwoord’ te 

moeten geven. Daar waar dit gevoel meer overheerste, viel tijdens de observaties op dat men 

het lastiger vond antwoord te geven en het gesprek viel dan stil. Bij directe vragen zonder con-

text vond men het dan lastig antwoord te geven. Ook in het begin van het gesprek waren deel-

nemers vaker afwachtend en mensen keken eerst even de kat uit de boom. De gespreksleidster 

moest dan haar best doen het gesprek op gang te krijgen. Naarmate het gesprek op gang kwam 

en de sfeer meer ontspannen werd, verminderde het gevoel van het ‘juiste antwoord’ te moeten 

geven. Het aangeven van de gespreksleidster het zelf (ook) niet te weten (eigen onwetendheid 

benoemen) leidde ertoe dat deelnemers gerust werden gesteld. De deelnemers gingen dan de 

gespreksleidster dingen uitleggen zodat zij het wel begreep. Dit is dus ook een goede gespreks-

interventie die de deelnemers ‘de expert’ maakt. Ook als er in de loop van het gesprek al meer 

besproken was en meer context was geschetst rondom de onderwerpen en vragen was voor de 

deelnemers duidelijker waar het over ging en er waren voor hen ‘haakjes’ om op in te haken. 

Zoals eerder al werd genoemd zijn er drie 1 op 1 gesprekken gevoerd waarvan twee met 

mensen met verder gevorderde en ernstigere vormen van dementie. Deze gesprekken verliepen 

moeizaam en de 1330 methodiek had voor hen geen meerwaarde. Dit had verschillende rede-

nen. Ten eerste was het voor deze deelnemers lastig om te communiceren en een gesprek te 

voeren. Tijdens de observaties zag ik dat men wel enigszins reageerde op de onderwerpen die 

voor op de 1330 kaarten staan maar het viel daarna ook vrij vaak al gauw stil of het ging ergens 

anders over en men was afgeleid. De achterkant van de 1330 kaarten (met daarop de vragen en 

aanvullende informatie) kon niet gebruikt worden omdat men deze niet begreep en/of hier geen 

aandacht voor had. De aandacht en het sociale contact was voor deze deelnemers wel waarde-

vol. Dit gaven zij zelf na afloop aan en ook de begeleiders van de desbetreffende zorginstelling 

benoemden dit. 

 

Hoe ervaarden deelnemers het 1330 gesprek? 

Alle deelnemers die ik na afloop heb geïnterviewd gaven aan, op verschillende manieren, het 

1330 gesprek als positief te hebben ervaren. Ook benoemden ze dat de sfeer tijdens het gesprek 

goed was. Men omschreef de sfeer als open, ontspannen en gezellig. Deelnemers gaven aan dat 

hun gemoedstoestand tijdens het gesprek (o.a. gemeten aan de hand van het eerder beschreven 

smiley-systeem van Dröes) varieerde van neutraal tot blij. In een enkel geval zei een deelneem-

ster zich verdrietig te voelen. Dit kwam echter door problemen in de familie (bleek na doorvra-

gen) en niet door het gesprek zelf. Tijdens de interviews na afloop heb ik deelnemers ook 
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gevraagd het gesprek te beoordelen met een cijfer, van één tot tien, waarbij één heel slecht was 

en tien fantastisch. Allemaal beoordeelden zij het gesprek met minimaal een zeven en meerdere 

deelnemers beoordeelden het gesprek met een acht. Een aantal deelnemers beoordeelde het ge-

sprek zelfs met een negen. De vraag is dan wat maakt dat de deelnemers hun deelname en het 

1330 gesprek zelf als positief ervaarden en beoordeelden. Hier werden verschillende redenen 

voor genoemd. Ook de observaties van de 1330 gesprekken hebben bijgedragen aan inzichten 

op dit vlak. 

Ten eerste gaven de deelnemers aan de besproken onderwerpen en het 1330 gesprek 

interessant, informatief en leerzaam te vinden en dat het hen aan het denken zette en voor diep-

gang zorgde: 

 

Fred: ‘’Heel interessant.’’ 

 

Joke: ‘’Ja, dus ik doe eigenlijk als zoiets is en daar wordt me gevraagd dan doe ik eigenlijk 

altijd mee. Ook omdat ik het gewoon interessant vind en ook voor mezelf hoor.’’ 

 

Joke: ‘’Ja, het zet je aan het denken, er wordt toch even wel serieus wat gevraagd hè, maar je 

kan dat natuurlijk weer wegstoppen maar je kan ook even mee aan de gang gaan.’’ 

 

Gea: ‘’Nou dat je over bepaalde dingen nadenkt.’’ 

Eric (onderzoeker/interviewer): ‘’Dat je over bepaalde dingen nadenkt…, en wat levert dat voor 

u op dat u daarover na kan denken?’’ 

Gea: ‘’[denkt na] nou dat het over een heleboel onderwerpen gaat waar je dieper op in kan 

gaan.’’ 

 

Carolien: ‘’(…) Ik vind het uuh, je leert jezelf een beetje beter uuh, kennen...’’ 

Eric: ‘’Tijdens zo'n gesprek?’’ 

Carolien: ‘’Ja.’’ 

Eric: ‘’En waar komt dat door dan dat...?’’ 

Carolien: ‘’Dat je wat, wat, de, de vragen die der gesteld worden daar moet je een antwoord 

op geven... (…). Enne dan moet je toch uuh, tenminste dat ben ik, eerlijk zijn. (…). Jezelf niet 

voor de gek houden.’’  

Eric: ‘’Dus, dus door de vragen werd u aangezet om na te denken en dingen te vertellen?’’ 

Carolien: ‘’Ja hoe voel je-, ja absoluut!’’ 
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Wilma: ‘’Interessant. 

Eric: ‘’Interessant, en wat maakt het gesprek interessant voor u dat we voerden?’’ 

Wilma: ‘’[denkt na]..., nou veelzijdig.’’ 

 

Ten tweede gaven deelnemers ook aan, zoals uit het voorgaande citaat van deelneemster Wilma 

blijkt, de diversiteit in de gespreksonderwerpen waardevol te vinden. Andere respondenten be-

schreven dit als volgt: 

 

Elly: ‘’Nou zeer gevarieerd en kennelijk alle kansen om alle kanten op te kunnen praten. Nee, 

dat vond ik uuh..., en dan waren er nog veel meer onderwerpen dus je hebt altijd iets dat je alle 

kanten op kan, hoor.’’ 

 

Fred: ‘’Nou het was toch heel veelzijdig eigenlijk.’’ 

 

Gea: ‘’Ja we hebben eigenlijk allerlei onderwerpen bij de kop gehad, van dat ouder worden...’’ 

 

Een derde factor die benoemd werd als meerwaarde van deelname aan het gesprek was het 

contact met de andere deelnemers: 

 

Marco: ‘’Jaa, nou, ik, niet omdat ik het ben, maar ik ben een gezelschapsmens. Ik heb altijd 

graag contacten (…).’’ 

 

Veel van de deelnemers gaven dat door deelname aan het 1330 gesprek men de andere deelne-

mers, die men vaker tegenkwam op de desbetreffende zorginstelling of ontmoetingsgroep, beter 

heeft leren kennen: 

 

Joke: ‘’Nou dat uuh, dat we, dat we elkaar even hebben gezien en uuh ik ben nog niet zo vrese-

lijk lang hier en ik had van een van die mensen het idee dat ze doodsbang van me waren of hij 

doodsbang van me was. Maar dat gaat nu ook beter. Onbekend maakt onbemind en ....’’ 

 

Jan: ‘’Ja hun achtergrond, wat ze ook meegemaakt hebben.’’ (…). ‘’Dat brengt ook een beetje 

meer saamhorigheid onder elkaar.’’ 

 



44 
 

Truus: ‘’Nou hoe het bij, bij andere mensen ook hoort te gaan [dat je ervaringen van andere 

mensen hoort].’’ 

Eric: ‘’Dat je het van andere mensen ook hoort ja...’’ 

Truus: ‘’Ja.’’ 

 

De begeleiders en zorgprofessionals van de locaties en zorginstellingen waar de 1330 gesprek-

ken plaatsvonden, benoemden ook dat ze deelnemers beter hadden leren kennen: 

 

Yara: ‘’En ook wel hoe open mensen waren, zoals dat *** [naam deelneemster] vertelde over 

haar dochter die ze niet meer ziet, ja, daar was ik niet van op de hoogte.’’ 

 

Michelle: ‘’(…) ja dat er dat er wel wat uitkomt soms ook wel wat nieuwe dingen, dat je mensen 

een beetje leert kennen.’’ 

 

Tijdens het nabespreken van één van de 1330 gesprekken met de deelnemers benoemde één 

van de aanwezige activiteitenbegeleidsters ook dat ze (alle aanwezigen) volgens haar: ‘’meer 

van elkaar te weten zijn gekomen’’.  

 

Ook het contact met lotgenoten en de steun onder elkaar werd benoemd als een vorm van elkaar 

beter leren kennen. 

 

Carolien: ‘’Ja uuh, je leert andere mensen kennen, je bent niet de enige die, die Alzheimer 

heeft.’’ 

 

Jan: ‘’Mensen leven met je mee op dat moment dat je een gesprek aangaat.’’ 

 

Het naar elkaar luisteren en het gehoord voelen was waardevol. Zo blijkt ook uit de volgende 

citaten van twee deelneemsters: 

 

Truus: ‘’Dat ze ook echt luisterden naar je.’’  

 

Eric: ‘’Hoe vond u dat er gereageerd werd op datgene wat u vertelde?’’ 

Elly: ‘’Nou ja toch wel aandachtig geluisterd.’’ 
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Het deelnemen aan het 1330 gesprek en daardoor bijdragen aan dit onderzoek en mij als onder-

zoeker daardoor helpen werd ook als waardevol ervaren en was een reden voor deelnemers om 

mee te doen: 

 

Fred: ‘’Nou ja dan kan ik toch iets bijdragen aan de uuh, het studieobject.’’ 

 

Ruud: ‘’Nou dat je dus ook een keer de andere kant van een onderzoek ziet.’’ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankbriefje dat ik aan deelnemers na afloop van het 1330 gesprek gaf, deelneemster A. gaf dit aan mij terug. 

 

Tot slot werd ook het kunnen beantwoorden van vragen als waardevol ervaren. Deelnemers 

vonden het prettig als ze iets wisten en antwoord konden geven en dat ze iets in konden brengen: 

 

Paula: ‘’Omdat ik het, dat ze het zo zo goed deden, eigenbelang, omdat ik de antwoorden wist.’’ 

(…). ‘’Nou denk ik: ''ooh! dat ik dat weet!'' [opgewekte/blije toon]’’ 

 

Hoe ervaarden de deelnemers de interactie met hun gesprekspartners? 

Tijdens de 1330 gesprekken was er in wisselende vorm interactie tussen de deelnemers. Wat 

opviel tijdens de observaties was dat bij de wat kleinere groepen meer interactie was met el-

kaar en dat men met elkaar meer in gesprek ging. Bij de grotere groepen (zes of meer deelne-

mers) liep het gesprek meer via de gespreksleider en was er minder interactie tussen de deel-

nemers. Dit komt logischerwijs ook omdat er in de grotere groepen minder gesprekstijd was 

per deelnemer. Ook ontstond er in de kleinere groepen een intiemere en veiligere sfeer en men 
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voelde hierdoor waarschijnlijk meer vertrouwen om iets te delen en in gesprek te gaan met an-

deren. Dat kleinere groepen beter werkten, werd zowel door de deelnemers, de aanwezige be-

geleiders en de gespreksleiders na afloop benoemd. Ook tijdens de observaties constateerde ik 

dit. 

In de interviews na afloop omschreven de deelnemers de interactie met de andere ge-

sprekspartner wisselend. Sommige deelnemers gaven aan de anderen beter te hebben leren 

kennen en gaven aan steun aan elkaar te hebben gehad. Andere deelnemers gaven aan dat er 

weinig interactie was met hun gesprekspartners en tussen de deelnemers onderling en dat het 

gesprek vooral liep via de gespreksleider. Er moet dus worden gezocht naar de balans tussen 

aan de ene kant het gesprek centraal houden en structureren en aan de andere kant deelnemers 

de ruimte geven met elkaar in gesprek te gaan. Deze balans draagt bij aan de interactie tussen 

deelnemers en het elkaar beter leren kennen, zich gehoord voelen en onderlinge steun.  

Een ander aandachtspunt tijdens de gesprekken en de interactie onderling was de verde-

ling van gesprekstijd tussen deelnemers en om iedereen, die dat wilde, het woord te geven. 

Meerdere deelnemers benoemden dat: ‘’iedereen zijn zegje moet kunnen doen’’. Iemand in de 

groep die het ‘hoogste woord voert’ werd door een aantal deelnemers als storend ervaren. Het 

is dus belangrijk dat de gespreksleider de verdeling van de gesprekstijd tussen deelnemers mo-

nitort en iedereen aandacht geeft en een ieder de mogelijkheid geeft om iets in te brengen. 

Hiervoor is het nodig om de wat stillere deelnemers die niet uit zichzelf iets delen of inbrengen 

op een tactvolle manier te betrekken bij het gesprek en hen de mogelijkheid te geven iets te 

zeggen. Deelneemster Elly benoemde dit als volgt: 

 

Elly: ‘’Nou, ja, dat, dat vond ik dus goed hè dat dan die de leidster dan echt naar de mensen 

knikte van ''en wat, wat denkt u daarvan?'' Nee, dus, dat vond ik uuh, vond ik heel goed hoor, 

vind ik knap hoor, ja die zat er niet voor niks bij, nee. Want anders had misschien mevrouw *** 

[naam deelneemster] die tegenover d’r zat niet gauw iets gezegd, maar die werd echt aange-

moedigd van ''wat denkt u ervan?''’’ 

 

Wat was voor de deelnemers de meerwaarde van deelname aan een 1330 gesprek? 

De meerwaarde van deelname van respondenten bestond uit meerdere aspecten. Hierboven is 

al ingegaan en uiteengezet hoe deelnemers reageerden tijdens een gesprek, hoe ze dit ervaren 

hebben en hoe de interactie met hun gesprekspartners verliep. De meerwaarde van deelname 

zat voor de deelnemers in meerdere aspecten.  
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Ten eerste vond men de onderwerpen interessant en divers. Deelnemers gaven aan dat 

de 1330 onderwerpen en bijbehorende vragen hen aan het denken zetten en dat het voor diep-

gang in het gesprek zorgde.  

Ten tweede had het contact met de andere mensen die meededen aan het 1330 gesprek 

voor de deelnemers meerwaarde. Men gaf aan elkaar beter te hebben leren kennen, steun aan 

elkaar te hebben gehad en ook het contact met lotgenoten werd als meerwaarde benoemd. Ook 

het zich gehoord voelen en het kwijt kunnen van je verhaal werd door deelnemers genoemd als 

meerwaarde van deelname. Kortom, deelname aan een gesprek zorgde voor verbinding tussen 

de deelnemers. 

Ten derde was het ‘iets weten’ waardevol voor deelnemers. Deelnemers ervaarden het 

als waardevol als ze het gesprek konden volgen, mee konden praten en een antwoord wisten en 

konden geven. 

 

In hoeverre draagt de methodiek bij aan het verbeteren van de kwaliteit van gesprekken tussen 

mensen met dementie en hun gesprekspartners? 

Eerder is al beschreven dat de deelnemers aangaven de onderwerpen interessant te vinden en 

dat ook de diversiteit in de onderwerpen voor hen waardevol was. Ook zorgde de 1330 onder-

werpen voor verdieping. Dit kwam zowel uit de interviews met de deelnemers en uit de obser-

vaties naar voren. Door middel van het in gesprek gaan aan de hand van de 1330 onderwerpen 

en het associëren op deze onderwerpen raakten deelnemers met elkaar in gesprek over onder-

werpen als gezondheid, verliefdheid, ouderdom, spijt en geluk. Men deelde dan persoonlijke 

ervaringen over bijvoorbeeld het ouder worden en hoe men daarmee omging. Een van de deel-

neemsters verwoorde de diepgang die de 1330 methodiek (en bijbehorende kaarten met ge-

spreksonderwerpen) bracht als volgt:  

 

Elly: ‘’Nou ja, zoiets zei ik beneden ook al dat het me verwonderde hoe je dan toch een, een 

dieper gesprek kan voeren hè, naar aanleiding van die kaartjes.’’ 

 

Deze deelneemster vertelde vervolgens dat het onderwerp ouderdom haar had aangezet tot na-

denken en reflectie over wat het ouder worden voor haar betekent:  

 

Elly: ‘’Ja dan had je zoiets van wat is ouderdom? Dan denk je: ''ja als je ineens helemaal niks 

meer kan, wat eerst nog gewoon was'', dat, dat vond ik ouderdom, ja.’’ 
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De gespreksleider én de manier waarop hij of zij het 1330 dementie gesprek leidde, bleken veel 

invloed te hebben op de kwaliteit van het gesprek en het al dan niet succesvol verlopen daarvan. 

Zowel de deelnemers als de gespreksleiders zelf benoemden dit in de interviews na afloop. Ook 

tijdens de observaties zag ik dat de manier waarop het gesprek gevoerd werd van invloed was 

op hoe het gesprek verliep en wat er besproken werd. In het leiden van een 1330 gesprek zijn 

verschillende aspecten belangrijk.  

Ten eerste is de houding van de gespreksleider en de manier waarop hij of zij deelnemers 

benadert van belang. Een open en niet oordelende houding en een gespreksleider die oprecht 

nieuwsgierig is en luistert, zijn belangrijke aandachtspunten. Ook waardering uitspreken voor 

de inbreng van deelnemers is belangrijk. Zowel de deelnemers, ikzelf tijdens de observaties en 

ook de gespreksleiders benoemden na afloop dat deze aspecten essentieel zijn in de houding en 

benadering van een gespreksleider. Kort gezegd komt het erop neer dat deelnemers gehoord én 

gezien wil worden. Gespreksleidster Ella (fictieve naam) omschreef dit in haar evaluatie van de 

gesprekken als volgt: 

 

Ella: ‘’Wat volgens mij echt de kernsleutel is van dit soort gesprekken is oprechte nieuwsgie-

righeid hebben voor de mens tegenover je.’’ 

 

Ten tweede waren er bepaalde gesprekstechnieken die bijdroegen aan de kwaliteit van de ge-

sprekken en het succesvol verlopen daarvan. Zo zorgde het samenvatten als gespreksinterventie 

ervoor dat deelnemers zich gehoord en begrepen voelden. Vragen naar gevoel en beleving was 

ook vaak succesvol. Ook het delen van eigen ervaringen (self-disclosure) droeg bij aan het ge-

sprek en de openheid en het vertrouwen daarbinnen. Het gebruik van humor en het samen la-

chen werkte bevorderend voor de sfeer in het gesprek. Dit brak vaak het ijs in het begin van het 

gesprek of zorgde voor luchtigheid als de sfeer binnen het gesprek wat gespannen was en als 

deelnemers een wat afwachtende houding hadden. Door aanwezige activiteitenbegeleiders 

werd nog meegegeven dat er meer zou kunnen worden herhaald in het gesprek door de ge-

spreksleider en dat het belangrijk was om te benoemen en uit te leggen wat we gingen doen en 

het gesprek structuur te geven.  

Een derde belangrijk punt binnen de gespreksvoering was de manier waarop de 1330 

onderwerpen en vragen werden gesteld. Dit was cruciaal voor het al dan niet op gang komen 

van het gesprek. Het was belangrijk de 1330 onderwerpen en bijbehorende vragen goed te in-

troduceren en de context rondom een onderwerp te schetsen. Bij meer abstracte en algemene 

vragen, bijvoorbeeld in de vorm van een spreekwoord, was het voor de deelnemers lastiger de 
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vraag te begrijpen en antwoord te kunnen geven. Het concreet maken van de onderwerpen zoals 

verliefdheid of leiderschap en het noemen van voorbeelden hielp de deelnemers dingen te her-

inneren en gaf hen de mogelijkheid iets in te kunnen brengen. Een van de aanwezige zorgpro-

fessionals die ik na afloop heb geïnterviewd noemde dit het geven van ‘haakjes’ aan mensen 

met dementie waarop zij in kunnen haken:  

 

Olga: ‘’Ja, ja. Of dat je nog meer haakjes geeft. Ik, ik vind het altijd een doelgroep waar, uuhm, 

ik bedoel met een haakje ehm [denkt na], uuh, 'een gelukkige dagen in je leven', nou, 'trouwdag' 

of 'je afstuderen', 'eerste baan', 'trouwdag' waar haak je op aan hè.’’ 

 

Eén van de deelnemers van een 1330 gesprek benoemde zelf ook dat hij gebruikt maakte van 

dergelijke ‘haakjes’: 

 

Fred: ‘’En dit is natuurlijk uuh voorbereid en uuh daar kun je dan op inhaken.’’ 

 

Het gebruiken van objecten en/of gebeurtenissen in de ruimte waar het gesprek plaatsvond als 

gespreksonderwerpen was ook effectief. Waarschijnlijk komt dit doordat iedereen dit kan zien 

en het heel concreet en duidelijk is waar het over gaat. Dit zette deelnemers aan tot iets vertellen 

en iets delen met de groep. Vaak vormde het ook het opstapje om verder over dingen door te 

praten zoals wie of wat ze op de televisie, die in de ruimte stond, hadden gezien. 

Het kennen van de deelnemers en op de hoogte zijn van hun achtergrond en interesses 

is een andere belangrijke factor die ervoor zorgt of een gesprek al dan niet succesvol verloopt. 

Hier kan je als gespreksleider dan op inspelen door bijvoorbeeld te vragen naar wat voor werk 

iemand vroeger deed. Herinneringen uit het verleden zijn vaak nog levend bij mensen met de-

mentie. Het viel tijdens de observaties op dat deelnemers veel vertelden over vroeger en wat ze 

toen hebben meegemaakt. Het betrekken van (activiteiten)begeleiders, zorgprofessionals en/of 

naasten van de deelnemers, die hen goed kennen, helpt bij het inspelen op de persoonlijke inte-

resses en de achtergrond van de deelnemers. Zij zien de deelnemers regelmatig en kennen de 

deelnemers vaak (redelijk) goed. Zij zouden ook zelf, na een training in de 1330 methodiek, 

een 1330 gesprek kunnen leiden en beschikken dan al over kennis van de achtergrond en inte-

resses van de deelnemers. 

De 1330 methodiek en de gespreksleiding beïnvloeden samen de kwaliteit van de ge-

sprekken. De 1330 methodiek komt bij deze doelgroep het beste tot zijn recht als de gespreks-

leider het gesprek voert op een manier die aansluit op de deelnemers. Hierboven is beschreven 
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hoe dat het beste kan. Als het gesprek geleid wordt op een manier die aansluit op deelnemers 

en voor hen passend en bruikbaar is, komt het gesprek op gang en ontstaan er gesprekken met 

diepgang over onderwerpen die deelnemers aanspreken of persoonlijk raken. Deelnemers kun-

nen zich dan iets herinneren en weten iets en raken daarover met elkaar in gesprek. Bovendien 

wordt de (vaak latent) aanwezige kennis dan geactiveerd. Het concept van het activeren van de 

aanwezige kennis zal hieronder verder worden toegelicht. 

 

Omgevingsfactoren die van invloed waren op het 1330 gesprek 

De 1330 gesprekken vonden plaats bij verschillende zorginstellingen en ontmoetingsgroepen 

voor mensen met dementie. In de zorginstellingen werd het gesprek vaak gevoerd in een huis-

kamer setting waar men normaal gezien ook vaak gedurende de dag aan tafel zat, samen koffie 

dronk en samen at. De ontmoetingsgroepen waren vaak georganiseerd in buurthuizen of ge-

zondheidscentra waar een aparte ruimte was voor de ontmoetingsgroep. De omgeving was van 

invloed op hoe het gesprek verliep. Een rustige omgeving zonder teveel achtergrond geluid en 

afleiding bleek het beste te werken. Hierdoor kon het gesprek centraal gevoerd worden en kon-

den deelnemers hun aandacht bij het gesprek houden. Tijdens de observaties werd meerdere 

keren duidelijk dat als er gepraat werd op de achtergrond of als er iemand binnen kwam lopen 

en koffie ging zetten deelnemers snel waren afgeleid en de aandacht niet meer bij het gesprek 

hadden. Ook konden mensen door achtergrond rumoer elkaar niet meer goed verstaan.  

Vanwege de coronacrisis ten tijde van dit onderzoek stonden de stoelen ver uit elkaar 

en men zat ver van elkaar vandaan. Dit zorgde voor een meer afstandelijk geheel en men kon 

soms elkaar ook niet goed verstaan. Ik verwacht dat als men dichter bij elkaar kan zitten de 

sfeer wat intiemer is en men zich meer met elkaar verbonden voelt.  

De fysieke opstelling in de ruimte waar het 1330 gesprek plaatsvond, had ook invloed 

op de zichtbaarheid van de 1330 kaarten. Door het verder uit elkaar zitten waren deze moeilijker 

te zien voor de deelnemers.  

 

Wat zijn belemmerende factoren en succesfactoren in de 1330 gesprekken?   

Onderstaande opsomming laat zien welke factoren een rol spelen binnen de dynamiek van een 

1330 gesprek. Afhankelijk van hoe ze aanwezig zijn werken ze bevorderend of belemmerend. 
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 Het tempo van het gesprek; deelnemers krijgen al dan niet de tijd om na te denken en er 

wordt rekening gehouden met de vertraagde reactie onder deelnemers. 

 Een rustige omgeving zonder teveel achtergrondgeluid en afleidende factoren. 

 Groepsgrootte beperken. 

 Het concreet maken en verduidelijken van de vragen en het geven van ‘haakjes’ waar 

deelnemers op in kunnen haken. Als gevolg hiervan kan men antwoorden en iets inbren-

gen. 

 Men luistert naar elkaar en er is ruimte voor ieders inbreng. 

 Het leiden van het gesprek: 

- Oprechte en nieuwsgierige houding gespreksleider. 

- Duidelijke introductie en uitleg van gesprek. 

- Structuur aanbrengen in gesprek. 

- Gesprekstechnieken: Samenvatten, herhalen, self-disclosure, humor gebruiken, 

waardering uitspreken en eigen onwetendheid benoemen. 

- Aansluiten op de achtergrond van deelnemers. 

- Verdelen gesprekstijd tussen deelnemers; iedereen het woord geven. 

- Balans houden tussen gesprek centraal aan de ene kant en aan de andere kant 

deelnemers de ruimte geven om met elkaar in gesprek te gaan. 

 Keuze van de gespreksonderwerpen is overzichtelijk en kaarten zijn goed zichtbaar voor 

deelnemers. 

 Het al dan niet aanwezig zijn van het gevoel ‘het juiste antwoord’ te moeten geven. 

 

In het model over de dynamiek binnen een succesvol 1330 gesprek met mensen met dementie 

(p. 55) staat weergegeven hoe bovenstaande factoren met elkaar samenhangen. 

 

Het activeren van aanwezige kennis 

Het creëren van de meest optimale omstandigheden (zie o.a. opsomming hierboven) leidt tot 

het activeren van de aanwezige kennis onder deelnemers. Hiermee wordt bedoeld dat datgene 

wat iemand nog wel weet wordt geactiveerd en dat men, indien iemand dat wil, dit kan delen 

met anderen. Eén van de zorgprofessionals van een van de ontmoetingsgroepen voor mensen 

met dementie, waar een 1330 gesprek in het kader van dit onderzoek heeft plaatsgevonden, 

omschreef dit als volgt: 
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‘’Olga: (…) ik ken een ouderenarts die noemt dat ''laatjes opentrekken'', dus bij veel mensen is 

er heel veel kennis, maar de kast zit dicht. (…). Wat jij eigenlijk doet, is dat je een ruk aan het 

laatje geeft, waardoor zij er weer bij kunnen.’’ 

 

Door de aanwezige kennis te activeren weet iemand iets en het ‘iets weten’ is voor een persoon 

met dementie (en ook voor mensen zonder dementie) waardevol. De eerder geciteerde zorgpro-

fessional Olga omschrijft de ‘waarde van iets weten’ als volgt: 

 

‘’Olga: Dat je dingen, dus voor mensen met geheugenproblemen is je dingen herinneren juist 

ook heel prettig, hè, om weer dat, ja, dat geeft houvast.’’ 

 

Naarmate het ziektebeeld van dementie bij iemand vordert en verergert, raakt iemand namelijk 

steeds meer (persoonlijke) herinneringen en informatie kwijt. Ook het maatschappelijk discours 

van verlies omtrent ouderdom en dementie en de positionering en benadering van mensen als 

‘dementerende’ en niet als volwaardig persoon heeft invloed op de gemoedstoestand, gevoel 

van eigenwaarde en het zelfvertrouwen van iemand met dementie (Kitwood, 1997; Patterson et 

al., 2018; Sabat, 1994, 2001). Door de aanwezige kennis in iemand met dementie te activeren 

komt het wel iets weten op de voorgrond, wat dat dan ook is, en de focus ligt dan niet op wat 

iemand niet of minder goed kan. In de belevingswereld van iemand met dementie, waarin die-

gene geleidelijk (en soms ook plotseling) steeds meer kwijtraakt, geeft het iets weten en het iets 

herinneren houvast en steun. Iemand wordt hierdoor namelijk gepositioneerd als een volwaar-

dig gesprekspartner en iemand die iets weet en kan bijdragen in plaats van iemand die niets of 

steeds minder weet en/of kan. 
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Conclusie en discussie 

Conclusie 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: in hoeverre is de op ouderen met lichte tot matig ern-

stige vormen van dementie aangepaste vorm van de 1330 methodiek bruikbaar en geschikt voor 

deze doelgroep? Uit dit onderzoek is gebleken dat deze bruikbaar is voor deze doelgroep mits 

een aantal aandachtspunten in acht worden genomen tijdens het gebruik en er een aantal aan-

passingen in de methodiek worden gedaan zodat deze nog beter tot zijn recht komt en beter 

aansluit op de behoeftes van mensen met dementie. Er moet rekening worden gehouden met: 

de omgeving, de groepsgrootte en opzet van het gesprek, de gespreksvoering van de gespreks-

leider en de presentatie en vormgeving van de 1330 kaarten en bijbehorende onderwerpen. Deze 

punten worden in de discussie verder toegelicht en vertaald naar concrete suggesties. 

Deelnemers (ouderen met lichte tot matig ernstige vormen van dementie) die meededen 

aan een dergelijk 1330 gesprek ervaarden hun deelname positief en deelname had voor hen 

meerwaarde. De meerwaarde bestaat uit meerdere aspecten. Ten eerste vond men het 1330 ge-

sprek interessant en leerzaam en respondenten gaven aan dat de 1330 methodiek en bijbeho-

rende vragen en onderwerpen hen aan het denken had gezet en voor diepgang in het gesprek 

had gezorgd. Ook de diversiteit in de gespreksonderwerpen werd gewaardeerd. Het contact met 

de andere deelnemers werd ook als waardevol ervaren. Het elkaar beter leren kennen, lotgeno-

ten contact en zich gehoord voelen en steun aan elkaar werden in het contact met de anderen 

tijdens het 1330 gesprek benoemd als waardevol. De methodiek leidde dus tot verbindende 

gesprekken met (enige) diepgang tussen mensen met lichte tot matig ernstige vormen van de-

mentie en hun gesprekspartners. Voor mensen met verder gevorderde en ernstigere vormen van 

dementie had de 1330 methodiek en een daarop gebaseerd gesprek in 1 op 1 vorm geen meer-

waarde. 

Het zoveel mogelijk beperken van belemmerende factoren en het inzetten van factoren 

die leiden tot een succesvol 1330 dementie gesprek leidde tot het activeren van de aanwezige 

kennis bij de deelnemers. Hierdoor weten zij ‘iets’ en kunnen zij iets inbrengen en delen met 

de anderen. De focus ligt dan op wat iemand wel kan en weet en niet op wat iemand niet of 

minder goed kan of weet. Dit is waardevol voor mensen met geheugenproblemen en dementie 

en heeft (in potentie) positieve invloed op hun  zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde. 

Onderstaand model (p. 55) laat zien hoe de dynamiek er idealiter uit zou zien binnen 

een op dementie afgestemd 1330 gesprek en hoe de verschillende onderdelen  daarin met elkaar 
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samenhangen. De pijlen geven aan hoe de verschillende elementen binnen de dynamiek van 

een 1330 dementie gesprek met elkaar samenhangen en op elkaar doorwerken. 

In het model is te zien dat een rustige omgeving zonder afleidende factoren en tijd en 

rust voor de deelnemers om na te denken, rekening houdend met de vertraagde reactie, van 

invloed is op het activeren van de aanwezige kennis. Ook de gespreksvoering van de gespreks-

leider, het aansluiten op de achtergrond en interesses van deelnemers en het deelnemers zelf 

laten kiezen (eigen regie) dragen bij aan het activeren van deze aanwezige kennis die bij deel-

nemers (vaak latent) aanwezig is. Daarbij zorgt de gespreksvoering, zie de in het model ge-

noemde tips en aandachtspunten, ervoor dat het gevoel van het ‘juiste antwoord’ moeten geven 

wordt beperkt waardoor men niet het gevoel heeft te falen als men iets niet weet. Dit kan na-

melijk (in groepsverband) leiden tot gezichtsverlies. Ook het leggen van de focus op wat iemand 

nog wel kan en weet en door diegene te positioneren als volwaardig persoon wordt de aanwe-

zige kennis geactiveerd en kan men iets inbrengen. Dit draagt ook bij aan een positieve ervaring 

van het gesprek en heeft tevens invloed op het gevoel van eigenwaarde van de deelnemer. Het 

activeren van de aanwezige kennis en het ‘iets weten’, waarbij het niet gaat om goed of foute 

antwoorden, leidt tot een positieve ervaring van een groepsgesprek. Dit zal iemands gemoeds-

toestand waarschijnlijk ook positief beïnvloeden. 
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Tijd en rust voor deelnemers om na 
te denken en gedachten te ordenen 

(vanwege ‘vertraagde reactie’)

Gespreksvoering gespreksleider:
- Nieuwsgierige en open houding.
- Duidelijke introductie van het gesprek; wat gaan we doen?
- Beginnen met ‘makkelijkere’ niet al te beladen onderwerpen (bijv. 

huisdieren of fietsen) om gesprek op te starten.
- Bij aanvang nieuw onderwerp voorzichtig met directe vragen stellen.
- Aansluiten op objecten/gebeurtenissen directe omgeving.
- Voorzetjes geven/’haakjes’ geven waar deelnemers op in kunnen haken.
- Concreet maken/verduidelijken gespreksonderwerpen; ‘iets wat je voor je 

kunt zien’.
- Associëren en voortborduren op datgene wat eerder besproken is.
- Vragen naar gevoel en beleving.
- Self-disclosure (eigen ervaringen delen).
- Samenvatten en herhalen.
- Humor gebruiken.
- Benoemen van eigen onwetendheid; niet ‘de expert’ zijn.
- Bewondering en waardering uitspreken richting deelnemers voor hun 

inbreng.
- Actief luisteren d.m.v. non-verbale communicatie.
- (Activiteiten)begeleiders, zorgprofessionals en/of naasten die deelnemers 

goed kennen betrekken in gesprek.
- Monitoren of iedereen elkaar goed kan verstaan.
- Gevoel van veiligheid in de groep bewaken.
- Gespreksleider heeft kennis over omgang met mensen met dementie.
- Verdeling gesprekstijd tussen deelnemers; iedereen het woord geven.
- Balans tussen gesprek centraal vs. ruimte interactie deelnemers onderling.

Aanwezige kennis wordt 
geactiveerd

Deelnemer herinnert zich/weet 
‘iets’ en kan iets inbrengen en delen

Focus ligt op wat iemand nog wel kan en weet:
- De persoon zelf en zijn of haar capaciteiten (en niet het ziektebeeld) staan 

voorop.
- Positionering van deelnemer als volwaardig persoon en niet als 

‘dementerende’.

‘Gezichtsverlies’ (in 
groepsverband) wordt 
beperkt/voorkomen.

Rustige omgeving zonder 
afleidende factoren

 Positieve ervaring 
deelnemer  1330 gesprek

 Positieve invloed op 
gemoedstoestand 
deelnemer

 Positieve invloed 
eigenwaarde deelnemer

Gevoel van het ‘juiste antwoord’ 
moeten geven (goed/fout) onder 

deelnemers wordt 
beperkt/voorkomen

De dynamiek binnen een succesvol 1330 gesprek met mensen met dementie

Gespreksonderwerp(en) sluit(en) aan 
op interesses, ervaringen en/of 

rollen/functies uit verleden 
deelnemer

Keuze en regie 
gespreksonderwerpen  

bij deelnemers

Keuze v/d onderwerpen 
overzichtelijk houden
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Discussie 

De conclusie van dit onderzoek is dat de op mensen met lichte tot matig ernstige vormen van 

dementie afgestemde 1330 methodiek bruikbaar, geschikt en waardevol is voor deze doelgroep 

mits bepaalde punten in acht worden genomen en de methodiek verder wordt doorontwikkeld. 

De gespreksvoering en de manier waarop de 1330 onderwerpen en bijbehorende vragen 

worden geïntroduceerd en gesteld zijn belangrijke aandachtspunten die hierin moeten worden 

meegenomen. De 1330 methodiek komt alleen goed tot zijn recht in combinatie met het op de 

juiste manier leiden van het gesprek door de gespreksleider. Het duidelijk introduceren van het 

1330 gesprek en het concretiseren en verduidelijken van de 1330 onderwerpen en bijbehorende 

vragen bleek essentieel. Dit komt overeen met de eerder beschreven bevindingen van Cohen-

Mansfield et al. (2010b) over de noodzaak van een duidelijke introductie en presentatie van een 

activiteit voor mensen met dementie. Een duidelijke en concrete introductie en presentatie van 

het 1330 gesprek en bijbehorende onderwerpen en vragen leidde tot het activeren van de (vaak 

latent) aanwezige kennis bij de deelnemers. Men wist dan wat de bedoeling was en wat er wel 

(en niet) van hen verwacht werd. 

Ook moet erop worden gelet dat deelnemers, vanwege hun vertraagde reactie, de tijd 

en ruimte krijgen om na te denken en hun gedachten te ordenen. Hierdoor kunnen ze wel iets 

antwoorden en delen in de groep en het ‘iets weten’ is voor mensen met dementie heel waarde-

vol. De focus leggen op wat iemand nog wel weet en kan in plaats van wat iemand niet meer 

weet en/of kan heeft positieve invloed op iemands gemoedstoestand, zelfvertrouwen en eigen-

waarde. Uit eerder aangehaald literatuuronderzoek van Patterson et al. (2018) blijkt dat de in-

teractie die iemand met dementie heeft met andere personen, afhankelijk van hoe deze verloopt, 

positieve of negatieve impact heeft op het (sociaal) welbevinden van iemand met dementie. 

Mensen met dementie voelen en merken het als zij als ‘anders’ en minder capabel worden be-

handeld en benaderd (Patterson et al., 2018). Negatieve benadering en positionering van men-

sen met dementie en de omgang die daaruit voortkomt, waarbij het ziektebeeld en iemands 

gebreken voorop staan, heeft invloed op hun gemoedstoestand, gevoel van eigenwaarde en zelf-

vertrouwen (Kitwood, 1997, Patterson et al., 2018; Sabat, 1994, 2001). Positieve positionering 

met de focus op wat iemand wel kan en weet heeft logischerwijs het tegenovergestelde effect 

(Kitwood, 1997; Patterson et al., 2018; Sabat 2001).  

Het (deels) leggen van de regie van het 1330 gesprek bij de deelnemers is een ander 

waardevol aspect binnen dergelijke gesprekken. Dit draagt ook bij aan de positionering van 

deelnemers als volwaardige personen zoals eerder omschreven door de eerder aangehaalde 
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persoonsgerichte benadering van Kitwood (1997). De deelnemers kiezen zelf de onderwerpen 

waar zij het over willen gaan hebben. Belangrijk is wel dat de keuze voor hen duidelijk en 

overzichtelijk is. Hiervoor kan onder andere worden gezorgd door de keuzemogelijkheden te 

beperken. Het goed en duidelijk zichtbaar zijn van de 1330 kaarten waaruit gekozen kan wor-

den, werkt ook bevorderlijk. Ook zou er een afbeelding van het onderwerp dat op een 1330 

kaart staat kunnen worden toegevoegd. Dit draagt bij aan het concreet maken en verduidelijken 

van het gespreksonderwerp. Deze aandachtspunten dragen allemaal bij aan het stimuleren van 

eigen regie onder mensen met dementie die deelnemen aan een 1330 gesprek.  

In de inleiding en het theoretisch kader van dit onderzoeksverslag is beschreven en on-

derbouwd dat activiteiten met een sociaal aspect een positieve invloed hebben op het welbevin-

den van mensen met dementie. Een 1330 gesprek is zo’n activiteit met een sociaal aspect. Der-

gelijke activiteiten met een sociaal aspect worden ook wel psychosociale interventies genoemd. 

Omdat er voor dementie tot op heden nog geen genezing mogelijk is, is het kijken naar (psy-

chosociale) interventies die bijdragen aan het welbevinden en het leven met een ziekte zoals 

dementie noodzakelijk. Het concept social health gaat over dit relatieve welbevinden waarin 

gezocht wordt naar een balans tussen mogelijkheden en iemands nog aanwezige capaciteiten in 

balans met de beperkingen en gevolgen van een ziekte zoals dementie (Huber et al., 2011; Ver-

nooij-Dassen et al., 2016). Een op mensen met dementie afgestemd 1330 gesprek is een psy-

chosociale interventie die (in potentie) kan bijdragen aan het welbevinden van mensen met de-

mentie door hen cognitief te stimuleren, te verbinden met anderen en door de focus te leggen 

op wat iemand nog wel weet en kan. Uit dit onderzoek is gebleken dat deelnemers een op hun 

afgestemd 1330 gesprek positief ervaren en dat het voor hen meerwaarde had op cognitief en 

sociaal vlak. Dit onderzoek draagt dus ook bij aan de behoefte aan meer onderzoek vanuit deze 

social health lens en de invloed van sociale factoren op het welbevinden van mensen met de-

mentie (Vernooij-Dassen et al., 2016; Vernooi-Dassen et al., 2021).  

De eerder beschreven belemmerende factoren en succesfactoren binnen een 1330 de-

mentie gesprek zijn mogelijk ook bruikbaar voor andere vergelijkbare psychosociale interven-

ties (in de vorm van een groepsgesprek) voor mensen met dementie. Het model over de dyna-

miek binnen een succesvol 1330 gesprek met mensen met dementie (p. 55) laat zien welke fac-

toren dit zijn en hoe ze met elkaar samenhangen. 

Een rustige omgeving zonder teveel afleiding en achtergrond geluid bleek voor een 1330 

dementie gesprek het meest ideaal. Hierdoor konden deelnemers hun aandacht bij het gesprek 

houden en was men verbonden met elkaar. Een wat kleinere groep van maximaal vier à vijf 

deelnemers werkte ook beter dan de wat grotere groepen. In de kleinere groepen werd het 
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gesprek meer centraal gevoerd en men had meer contact met elkaar. Ook  was voor iedereen 

meer ruimte en tijd om iets in te brengen en te delen met de anderen. Dit komt overeen met de 

in het theoretisch kader beschreven bevindingen van Cohen-Mansfield et al. (2010b) over de 

meest ideale omstandigheden voor activiteiten met mensen met dementie. Zij benoemen dat 

een rustige omgeving en een groepsgrootte (alle aanwezigen in de ruimte) van vier tot negen 

personen het meest ideaal is (Cohen-Mansfield et al., 2010b). 

Ook kwam naar voren dat deelnemers aan een 1330 dementie gesprek het contact met 

andere deelnemers als waardevol ervaarden. In het theoretisch kader is beschreven dat er onder 

mensen met dementie een sterke behoefte aan verbondenheid is met zowel zichzelf, anderen en 

de omgeving (Han et al., 2016) en activiteiten die hieraan bijdragen (Han et al., 2016; Harmer 

et al., 2008; Holst et al., 2003; Osman et al., 2016; Tak et al., 2015). Deelname aan een 1330 

gesprek kan dus bijdragen aan deze behoefte aan verbondenheid die onder mensen met demen-

tie sterk aanwezig is.  

Deelnemers gaven aan dat ze, naast het beter leren kennen van de andere deelnemers, 

zelf ook aan het denken werden gezet. De 1330 kaarten en de daarop staande onderwerpen en 

vragen droegen hieraan bij en zorgden ervoor dat men over dingen na ging denken waar ze 

normaal gezien minder snel bij stil zouden staan. Dit riep bij de deelnemers ook veel herinne-

ringen van en aan vroeger op.  

Het opkomen van herinneringen uit het verleden is mede te verklaren vanuit de in het 

theoretisch kader omschreven dementie wet van het ‘oprollend geheugen’. De meest recente 

herinneringen gaan als eerste verloren en het geheugen rolt zich als het ware op van het heden 

tot het verleden (Buijssen, 2019). Het geleidelijk ophalen van herinneringen aan vroeger en die 

delen met anderen en daarover in gesprek gaan wordt ook wel reminiscentie genoemd 

(Dempsey et al., 2014). Tijdens de in het kader van dit onderzoek gevoerde 1330 dementie 

gesprekken werden vaak herinneringen aan vroeger opgehaald, ingebracht en besproken. Het 

zou dus zinvol zijn het concept van reminiscentie meer aandacht te geven en toe te passen bin-

nen de 1330 methodiek en dit explicieter te benoemen. Er is veel literatuur en onderzoek be-

schikbaar over reminiscentie en hoe dit succesvol in te zetten en waar dit toe kan leiden. Deze 

kennis zou kunnen worden gebruikt in het door ontwikkelenvan de 1330 methodiek. 

Ook het kennen van de deelnemers en het aansluiten op hun achtergrond en interesses 

bleek een belangrijke factor in het al dan niet succesvol verlopen van een 1330 gesprek. Dit 

komt overeen met de bevindingen van eerder genoemd onderzoek van Cohen-Mansfield et al. 

(2010a), Han et al. (2016), Harmer et al. (2008) en Tak et al. (2015) die ook vinden dat aanslui-

ten op de achtergrond van mensen met dementie bijdraagt aan het succesvol verlopen van 
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activiteiten voor en met deze doelgroep. In de toekomst zou hier beter op in kunnen worden 

gespeeld door het gesprek voor te bereiden en af te stemmen op de deelnemers die mee gaan 

doen. Hier zouden begeleiders, zorgprofessionals en/of naasten van de deelnemers (die hen al 

kennen) bij kunnen worden betrokken. Er zou ook vooraf met de deelnemers zelf kunnen wor-

den besproken welke onderwerpen er besproken gaan worden zodat ze hier al enigszins op 

voorbereid zijn. 

Een andere suggestie voor vervolgonderzoek is het systematisch onderzoeken welke 

1330 kaarten en bijbehorende onderwerpen bruikbaar en met name geschikt zijn voor deze 

doelgroep (mensen met dementie). Gezien het aantal 1330 kaarten (101) was het in het kader 

van dit onderzoek niet goed mogelijk dit systematisch te doen.  

Het omschreven doel van de 1330 methodiek van het uitdagen van het brein op drie 

niveaus (van der Steen, 2019) zoals omschreven in de uitleg over de 1330 dementie methodiek 

zoals deze is gebruikt in dit onderzoek (zie theoretisch kader p. 22-23) zou ook kritisch moeten 

worden bekeken. Met name het aanleren en opnemen van nieuwe kennis is vanwege de proble-

men die mensen met dementie volgens Buijssen (2019) hebben met hun kortetermijngeheugen 

en het opnemen van nieuwe informatie waarschijnlijk lastig. 

Tot slot nog een aanbeveling voor de training en voorbereiding van de gespreksleiders 

van een 1330 gesprek. Binnen de 1330 organisatie wordt al een training aangeboden voor ge-

spreksleiders zodat zij zo goed mogelijk een 1330 gesprek kunnen leiden aan de hand van de 

1330 methodiek. De gespreksleider en de manier waarop hij of zij de gesprekken leidde bleek 

ook binnen de 1330 dementie gesprekken cruciaal voor het al dan niet succesvol verlopen van 

het gesprek. Er is extra aandacht nodig voor de omgang, benadering en communicatie met men-

sen met dementie en eventueel ongeremd en (verbaal) ongepast gedrag dat bij dit ziektebeeld 

kan horen. Ook zou het zinvol zijn om in de training aandacht te besteden aan de manier waarop 

de 1330 onderwerpen worden gepresenteerd aan deze doelgroep en hoe de bijbehorende vragen 

aan hen worden gesteld. Hiervoor kunnen de bevindingen van dit onderzoek over welke facto-

ren bevorderend en belemmerend werken in de gespreksvoering binnen een 1330 dementie ge-

sprek worden gebruikt. Deze worden beschreven in het resultaten hoofdstuk en ze staan weer-

gegeven in het model over de dynamiek binnen een succesvol 1330 gesprek met mensen met 

dementie (zie conclusie). Ook kunnen de aandachtspunten op het gebied van communicatie met 

mensen met dementie volgens Kindell et al. (2017) en Sabat (1991a, 1991b, 2001), die staan 

beschreven in het theoretisch kader (p. 20-21), worden meegenomen in de voorbereiding en 

training van toekomstige gespreksleiders van 1330 dementie gesprekken. 

  



60 
 

Stakeholderbijlage: implementatie van de onderzoeksresultaten 

In september 2021 zullen de resultaten van dit onderzoek (dat u nu voor u heeft) worden gepre-

senteerd aan de 1330 organisatie. Dit zal tevens het startpunt zijn voor mijn verdere werkzaam-

heden bij de 1330 organisatie. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal de 1330 metho-

diek worden doorontwikkeld. De kaarten zullen enigszins aangepast worden en er zal een se-

lectie gemaakt worden uit de oorspronkelijke (101) 1330 dementie kaarten. Er zal ook een 

handleiding worden geschreven voor gespreksleiders van een 1330 gesprek met daarin een 

aparte module over 1330 dementie. Deze handleiding zal gebaseerd zijn op de bevindingen van 

dit 1330 dementie onderzoek. Dit onderzoek zal ook worden meegenomen in de training voor 

toekomstige 1330 gespreksleiders. De resultaten van dit 1330 dementie onderzoek zullen dus 

breed worden geïmplementeerd binnen de 1330 organisatie en hun methodiek. 

De 1330 organisatie heeft meerdere keren aangegeven dat de resultaten van dit onder-

zoek voor hen zeer waardevol zijn. Gedurende het onderzoeksproces van deze thesis heb ik hen 

voortdurend op de hoogte gehouden van de voortgang en mijn (voorlopige) bevindingen. 
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Bijlagen 

Voorbeeld 1330 kaart (voorkant en achterkant) 
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Interviewvragenlijsten 

Interview vragenlijst 1330 dementie (voor deelnemers) 

 Introductie 

- Onderzoek introduceren 

- Opzet en duur interview bespreken 

- Anonimiteit benadrukken 

- Informed consent bespreken 

 Informed consent formulier laten ondertekenen OF mondeling. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Wat vond u van het 1330 gesprek? 

- Waarom vindt u dat? 

 Hoe verliep het 1330 gesprek? 

 Wat vond u leuk tijdens het 1330 gesprek? 

- Vragen naar voorbeelden. 

 Wat vond u minder leuk tijdens het 1330 gesprek? 

- Vragen naar voorbeelden. 

 Wat vond u van de tijdens het 1330 gesprek besproken onderwerpen? 

- Welke onderwerpen waren het leukst/interessantst?  

- En welke onderwerpen vond u minder leuk/interessant? 

 Wat vond u van de 1330 vragen? 
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- De manier waarop ze gesteld werden? 

- Heeft u tips of suggesties voor de makers van de 1330 vragen? 

 Hoe heeft u het 1330 gesprek ervaren? 

- Hoe voelde u zich tijdens deelname aan het gesprek? 

- Hoe voelt u zich na afloop? 

 Vijfpunts-schaal smiley systeem Dröes gebruiken: 

 

 Wat heeft het gesprek voor u opgeleverd?  

- Had het gesprek meerwaarde voor u? Waarom wel/niet? 

 Wat vond u waardevol tijdens het 1330 gesprek? 

- Doorvragen; waarom? Voorbeelden? 

 Wat vond u niet waardevol/onnodig/niet werkend/vervelend tijdens het 1330 gesprek? 

- Doorvragen; waarom? Voorbeelden?  

 In hoeverre denkt u dat het 1330 gesprek verschilt van een normaal gesprek wat u bij-

voorbeeld heeft bij de koffie? 

- Wat zijn de verschillen? 

 Wat vond u van de duur van het 1330 gesprek? 
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 Wat vond u van het tempo van het gesprek? 

- In hoeverre had u genoeg tijd om na te denken (over de besproken onderwer-

pen en vragen) tijdens het 1330 gesprek? 

 Hoe heeft u het contact/interactie met de andere deelnemers ervaren? 

- Heeft u hen beter leren kennen? Indien ‘’ja’’; hoe dan? Indien ‘’nee’’; waarom 

niet? Wat had hierin beter gekund/nog kunnen helpen? 

- Vragen naar voorbeelden. 

 Hoe werd er gereageerd op/omgegaan met uw inbreng tijdens het 1330 gesprek? 

- Door de gespreksleider? 

- Door andere deelnemers? 

 Wat vond u van de gespreksleider? 

- Waarom vind u dat? 

 Zou u in de toekomst vaker meedoen aan een 1330 gesprek? 

- Indien ‘’ja’’; en waarom? Indien ‘’nee’’; waarom niet? 

 Welk cijfer (1 t/m 10) zou u het (zojuist gevoerde) 1330 gesprek geven? 

 Zijn er nog belangrijke zaken/opmerkingen/punten (in het kader van het 1330 gesprek) 

die we nog niet hebben besproken? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Bedankt voor uw tijd en uw deelname! Heeft u nog vragen? 
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Interview vragenlijst 1330 dementie (*voor externe partijen) 

*Naasten deelnemer en/of (activiteiten)begeleiders en medewerkers van de zorginstelling/lo-

catie. 

 Introductie 

- Onderzoek introduceren 

- Opzet en duur interview bespreken 

- Anonimiteit benadrukken 

- Informed consent bespreken 

 Informed consent formulier laten ondertekenen OF mondeling. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Wat vond u van het 1330 gesprek? 

- Waarom vindt u dat? 

 Hoe verliep het 1330 gesprek? 

 Wat vond u leuk tijdens het 1330 gesprek? 

- Vragen naar voorbeelden. 

 Wat vond u minder leuk tijdens het 1330 gesprek? 

- Vragen naar voorbeelden. 

 Wat vond u van de tijdens het 1330 gesprek besproken onderwerpen? 

- Welke onderwerpen waren het leukst/interessantst?  

- En welke onderwerpen vond u minder leuk/interessant? 
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 Wat vond u van de 1330 vragen? 

- De manier waarop ze gesteld werden ? 

- Heeft u tips of suggesties voor de makers van de 1330 vragen? 

 Hoe en waarom hebben jullie bepaalde deelnemers geselecteerd?  

- (Alleen vragen aan zorgmedewerkers/(activiteiten)begeleiders!) 

- Welke criteria? 

 Wat vond u van de interactie tussen de deelnemers (bewoners)? 

- Heeft deelname eraan bijgedragen dat zij elkaar beter hebben leren kennen? En 

hoe dan? Of waarom niet? 

 Wat vond u waardevol tijdens het 1330 gesprek? 

- Doorvragen; waarom? Voorbeelden? 

 Wat vond u niet waardevol/onnodig/niet werkend/vervelend tijdens het 1330 gesprek? 

- Doorvragen; waarom? Voorbeelden?  

 In hoeverre denkt u dat het 1330 gesprek verschilt van een normaal gesprek wat men-

sen/bewoners hebben bij bijvoorbeeld de koffie? 

- Wat zijn dan de verschillen? 

 Wat vond u van het tempo van het gesprek? 

 Wat vond u van de duur van het 1330 gesprek? 

 Wat vond u van de gespreksleider? 

 Zou u in de toekomst vaker een 1330 gesprek organiseren voor de bewoners? 
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- (Alleen vragen aan zorgmedewerkers/(activiteiten)begeleiders!) 

 Welk cijfer (1 t/m 10) zou u het (zojuist gevoerde) 1330 gesprek geven? 

 Zijn er nog belangrijke zaken/opmerkingen/punten (in het kader van het 1330 gesprek) 

die we nog niet hebben besproken? 

 Heeft u nog tips of opmerkingen m.b.t. het verbeteren van de 1330 methodiek? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Bedankt voor uw tijd en uw deelname! Heeft u nog vragen? 
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Informatiebrief over onderzoek 

 

Introductie onderzoek 1330 dementie 

De 1330 methodiek is een methode om onder leiding van een (door 1330) getrainde gespreks-

leider een groepsgesprek te voeren. De volgende thema’s komen in een 1330 gesprek aan bod: 

tradities en wetenschap, psychologie & filosofie, Nederlandse cultuur & maatschappij en Ne-

derlandse kunst en geschiedenis. Het doel van dit gesprek is betekenisvol en kwalitatief contact 

te creëren waarin deelnemers cognitief worden uitgedaagd en van elkaar kunnen leren. Dit ge-

beurt in een veilige omgeving met aandacht voor elke persoon en respect voor zijn of haar 

inbreng.  

Deze 1330 methodiek is in eerste instantie ontwikkeld voor ouderen in het algemeen. 

Dit onderzoek richt zich op de 1330 methodiek en de bruikbaarheid daarvan voor mensen met 

dementie. Onder de steeds groter wordende groep ouderen (met dementie) is namelijk behoefte 

aan dergelijke sociale activiteiten die voor verbinding zorgen.  

In dit onderzoek zal worden onderzocht hoe deze methodiek passend en bruikbaar kan 

worden gemaakt voor mensen met dementie. Dit zal worden gedaan door een aantal van deze 

1330 gesprekken voor mensen met dementie bij te wonen om zo te kijken wat er wel en niet 

werkt. Ook zal ik (Eric Jacobsson) na afloop deelnemers interviewen over hoe zij het 1330 

gesprek hebben ervaren. Als er mantelzorgers, activiteitenbegeleiders en/of zorgmedewerkers 

aanwezig zijn (die de deelnemers goed kennen) dan ben ik ook zeer benieuwd naar hun mening 

over het gevoerde 1330 gesprek. 

 

Over de onderzoeker 

Mijn naam is Eric Jacobsson en ik studeer momenteel sociologie aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam. Hiervoor heb ik Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gestudeerd aan de 

Hogeschool van Amsterdam. Ik heb tijdens stages en tijdens verschillende (bij)banen veel ge-

werkt met ouderen. Hierin heb ik veel van hun geleerd.  

Vanuit mijn huidige opleiding (master Sociologie) doe ik voor 1330 dit onderzoek.    

Contactgegevens: 

e.jacobsson@student.vu.nl 

Tel. 06 31398863 
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Informed consent formulier 

 

Toestemming deelname onderzoek 1330 

 Er is mij uitgelegd wat deelname aan dit onderzoek inhoudt. 

 Ik geef Eric Jacobsson (onderzoeker) toestemming om: 

o Te observeren tijdens het 1330 gesprek. 

o Mij na afloop te interviewen. 

o  Geluidsopnames te maken van het interview, dat na afloop 

van het 1330 gesprek zal plaatsvinden. 

 Geluidsopnames zullen na afronding van het onderzoek worden 

verwijderd.   

 De gegevens die uit de observaties en interviews voortkomen 

zullen anoniem worden verwerkt in een onderzoeksverslag.  

 Ik doe vrijwillig mee aan dit onderzoek. 

 Ik ben me ervan bewust dat ik te allen tijden mijn deelname kan 

beëindigen.  

Naam: ………………………………… Datum: ………………… 

Handtekening: ………………………………… 

 


