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• ADL-training verbetert kwaliteit van leven demente ouderen 

• Fysieke training geen effect op ADL-vaardigheid en kwaliteit van leven 

• Pragmatische opzet uitvoerbaar in dagelijkse praktijk 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Demente ouderen in verpleeghuizen voelen 
zich beter als zij worden uitgedaagd om 
zelf meer dagelijkse activiteiten uit te 
voeren. Fysieke training daarentegen 
draagt niet bij aan een betere kwaliteit van 
leven. Dat concluderen Amsterdamse 
wetenschappers die 87 verpleeghuis-
ouderen met milde tot ernstige dementie 
ADL-training, fysieke training of beide 
gaven en de resultaten vergeleken met 
ouderen die alleen een sociale activiteit 
deden of gebruikelijke zorg kregen. 
 
ADL-training 
Ouderen die zelf meer dagelijkse 
activiteiten uitvoerden voelden zich na zes 
maanden beter dan ouderen die de 
standaard verzorging kregen. De 
verzorgenden op de afdeling daagden de 
ouderen die de ADL-training volgden uit om 
zoveel mogelijk dagelijkse activiteiten 
zelfstandig uit te voeren: zelf wassen, 
aankleden, tafel dekken, bed opmaken, 
eventueel met verbale ondersteuning van 
de verzorgende. Na zes maanden scoorden 
de ouderen hoger op een aantal subschalen 
van de Qualidem, een vragenlijst voor 
kwaliteit van leven bij ouderen met 
dementie (zie kader). Zij hadden een betere 
relatie met het verzorgend personeel, hun 
gevoel van eigenwaarde was beter en zij 

voelden zich meer thuis in het verpleeghuis 
dan de ouderen die geen ADL-training 
deden. De auteurs vermoeden dat de 
ouderen zich door de ADL-training beter 
gingen voelen omdat het personeel hen 
meer controle, autonomie en vertrouwen 
gaf om zelfstandiger te functioneren. Maar 
ondanks dat ze meer ADL-activiteiten 
ontplooiden, verbeterden deze ouderen hun 
ADL-vaardigheid niet. 

 
Fysieke training 
Tegen de verwachtingen in had fysieke 
training geen effect op de ADL-vaardigheid 
of de kwaliteit van leven. De ouderen die 
drie keer per week kracht- en duurtraining 
deden waren na zes maanden niet 
vaardiger en voelden zich niet beter dan de 
ouderen die in het kader van een sociaal 
programma samen thee dronken. En ook 
wanneer de fysieke training werd 
gecombineerd met ADL-training waren de 
resultaten niet beter. Dat de deelnemende 
ouderen gemiddeld slechts 55 procent van 
de trainingssessies meededen zou een 
reden kunnen zijn voor het ontbreken van 
een aantoonbaar effect, maar ook de 
ouderen die tenminste driekwart van de 
sessies voltooiden profiteerden niet van de 
training. Omdat er minder ouderen 
meededen aan het onderzoek dan vooraf 
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gepland kunnen de kleinere onderzoeks-
groepen wel een reden zijn voor het 
ontbreken van aantoonbare verschillen.  
 
Uitvoerbaarheid 
Vanwege de pragmatische opzet van het 
onderzoek denken de onderzoekers dat de 
ADL-training relatief makkelijk uitvoerbaar 
is in de dagelijkse praktijk. Het onderzoek 
vond plaats binnen het dagelijks reilen en 
zeilen in de verpleeghuizen: behalve 
instructie aan het verzorgend personeel om 
waar mogelijk de ouderen te stimuleren 
meer zelf te doen waren er geen speciale 
aanpassingen nodig.  
 
Onderzoeksopzet 
In elf Brabantse psychogeriatrische 
verpleeghuisafdelingen deden 87 demente 
65-plussers mee aan dit onderzoek. Om het 
effect van verschillende 
beweegstimuleringsprogramma's te 
onderzoeken verdeelden de 
wetenschappers de ouderen in vier 
groepen: ouderen die ADL-training kregen 
plus fysieke training, ouderen die ADL-
training kregen en een sociaal programma 
volgden, ouderen die gebruikelijke zorg 

PEDro-score 

Vertaalslag naar de praktijk 
 
Uit dit onderzoek blijkt dat het bevorderen van het zelf uitvoeren van dagelijkse activiteiten 
door mensen met dementie leidt tot een betere kwaliteit van leven. Op het ADL functioneren 
zelf wordt geen verbetering gezien, maar is er wel een trend richting behoud van ADL 
functioneren wat bij deze doelgroep ook al zeer relevant is. Van fysieke training is bekend dat 
het positieve effecten heeft op het fysiek functioneren bij mensen met dementie, maar uit 
deze studie blijkt dat dit niet automatisch leidt tot verbetering in ADL functioneren of 
kwaliteit van leven.  
 
Juist bij mensen met cognitieve problematiek is het belangrijk om zoveel mogelijk 
functioneel te oefenen, om de transfer naar dagelijkse activiteiten zo makkelijk mogelijk te 
maken. Deze studie laat zien dat het belangrijk is niet te snel ADL-vaardigheden uit handen te 
nemen, maar mensen met dementie juist te stimuleren om datgene wat ze zelf kunnen ook 
daadwerkelijk zelf te laten doen. Ze krijgen hierdoor meer vertrouwen in hun functioneren en 
behouden hun autonomie.  
 
De resultaten uit deze studie betekenen niet dat oefentherapie helemaal niet zinvol is. Echter, 
voor het verbeteren van de kwaliteit van leven en behoud van ADL functioneren is het 
belangrijk om in de zorg van mensen met dementie het zelf uit laten voeren van dagelijkse 
activiteiten zoveel mogelijk te stimuleren. 

Qualidem 
De Qualidem is ontwikkeld door het 
Trimbos-instituut en het VU medisch 
centrum en meet de kwaliteit van leven van 
mensen met dementie. Het instrument is 
geschikt voor in verpleeg- en verzorgings-
huizen verblijvende ouderen boven de 65 
jaar met lichte tot zeer ernstige dementie, en 
wordt ingevuld door het verzorgend 
personeel. De Qualidem kent negen 
verschillende subschalen met in totaal 37 
items die gescoord worden op een vier-
puntsschaal van 0 (nooit) tot 3 (vaak). De 
opgetelde itemscores per subschaal geven 
een indicatie van de kwaliteit van leven: hoe 
hoger de score, des te hoger is de kwaliteit 
van leven. De Qualidem bestaat uit de 
volgende subschalen: 
• Zorgrelatie (0-21) 
• positief affect (0-18) 
• negatief affect (0-9) 
• rusteloos gedrag (0-9) 
• positief zelfbeeld (0-9) 
• sociale relaties (0-18) 
• sociaal isolement (0-9) 
• zich thuis voelen (0-12) 
• iets om handen hebben (0-6) 
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kregen plus een fysiek trainingsprogramma 
en ouderen die gebruikelijke zorg kregen 
met een sociaal programma. Na zes 
maanden vergeleken de onderzoekers de 
kwaliteit van leven en de ADL-vaardigheid 
voor ouderen die gebruikelijke zorg of ADL-
training kregen, en voor ouderen die fysiek 
trainden of een sociaal programma deden.  
 
PEDro-score 
Methodologische kwaliteit volgens 
vakreferent: goed (PEDro score 8/10) 
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