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VOORWOORD 

 

Op 21 september 2015 was het derde en laatste academiejaar van mijn bacheloropleiding 

verpleegkunde aangebroken. Deze laatste fase wordt gekenmerkt door een belangrijke opdracht: de 

bachelorproef. Dit is kans om te bewijzen welke competenties ik allemaal bereikt heb. 

Toen ik zocht naar een onderwerp was het al snel duidelijk dat mijn interesse uitging naar een zeer 

belangrijke, kwetsbare persoon in de zorg namelijk de mantelzorger. Dit was mijn eerste idee, er is 

immers een reden waarom dit tot mijn interessegebied behoort. Mijn inmiddels overleden 

grootvader leed aan dementie en werd thuis verzorgd door mijn grootmoeder en zijn dochter. Ik heb 

met eigen ogen gezien wat de zorg voor een persoon met dementie doet met een mens en hoe 

zwaar deze is. Mijn familie leed onder de symptomen van de ziekte, maar ook onder de gevaren die 

dementie kunnen impliceren. Zo is mijn grootvader ooit ’s nachts ontsnapt en op blote voeten over 

straat gekropen. Dit bezorgde ons bovenop de zware zorg ook enorm veel angst. Ook met 

verschillende stages ben ik in de loop van mijn opleiding meermaals geconfronteerd met overbelaste 

mantelzorgers en hoe de verpleegkundigen hiermee om gingen. Het viel me op dat ze deze 

problematiek wel opmerken, maar ik vind persoonlijk dat ze er weinig concreet mee doen. Vanuit 

deze motivatie begon in met het schrijven van de bachelorproef. 

Met veel gezwoeg, stress en emoties heb ik dit kunnen voltooien. Ik noem ik het de kers op de taart 

van mijn driejarige loopbaan in Thomas More. Hoewel ik dit volledig zelf gemaakt heb, zijn er enkele 

personen die op hun manier hun steentje hebben bijgedragen tot het maken van dit werk. Zij 

verdienen dan ook een vermelding en een woordje van dank. 

Ten eerste wil ik mijn interne begeleider, mevrouw Coigne bedanken. Ze volgde mijn proces 

gedurende deze bachelorproef zeer goed op en antwoordde steeds wanneer ik vragen had. Ook mijn 

externe begeleider, mevrouw Van Bos wil ik in de verf zetten. Zij heeft me heel wat tips, feedback en 

moed gegeven om door te zetten. Tevens bedank ik graag mevrouw De Bleser en mevrouw De Mey 

voor de ondersteuning tijdens de opstart van dit werk. Zij hebben me geholpen door me op het 

goede pad te zetten en door me te motiveren dit werk te schrijven. 

Ik wens u als lezer een prettige tocht doorheen mijn bachelorproef. 

Brooke 
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SAMENVATTING 

 

Inleiding 

Er werd meermaals geobserveerd dat dementie van zorgvragers bij hun mantelzorgers overbelasting 

kan veroorzaken. Een vroegtijdige opname van de patiënt is hiervan vaak het gevolg, wat in 

contradictie is met de vermaatschappelijking van de zorg. Tevens zal het probleem nog toenemen 

volgens meerdere cijfergegevens. Het doel is verpleegkundigen helpen in hun zorg voor 

mantelzorgers van een persoon met dementie door web-based interventies. Concreet wordt een 

antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvragen: 

 Welke soorten verpleegkundige web-based interventies bestaan er om te voorkomen dat een 

mantelzorger van een persoon met dementie overbelast wordt? Wat is het effect ervan? 

 Wat zijn de ervaringen van verpleegkundigen rond deze web-based interventies? Wat zijn 

aanbevelingen naar het werkveld toe? 

Methode 

De gegevens voor het literatuuronderzoek werden verzameld via een specifieke zoekstrategie. Vanuit 

de bekomen resultaten werden discussiepunten opgesteld die verwerkt werden in discussievragen. 

Deze werden gesteld aan een focusgroep met verpleegkundigen met expertise in het thema. 

Resultaten 

Er worden 4 vormen van web-based interventies nader bekeken namelijk een online leerinstrument, 

een website voor sociale steun en informatie, een online tool rond cognitieve gedragstherapie en 

een web-based beoordelingsinstrument. Deze tools hebben soms significante, soms niet-significante 

resultaten. De verpleegkundigen van de focusgroep hadden weinig ervaringen met het gebruik van 

de interventies. Er werden wel een aantal aanbevelingen geformuleerd. 

Discussie 

Vanuit de literatuur kwamen verschillende discussiepunten tot stand zoals voor- en nadelen van de 

web-based interventies. Een reflectie over het verloop van de focusgroep wordt beschreven en er 

worden linken gelegd tussen enerzijds de bevindingen ervan en anderzijds de mening van een expert 

rond het thema. 

Conclusie 

Er blijkt een kloof te zijn tussen de theorie en de praktijk. Er zijn immers al enkele onderzoeken rond 

het  thema uitgevoerd en er worden web-based interventies gecreëerd. Toch zijn de ervaringen in de 

praktijk nog miniem. Er blijken nog veel suggesties te zijn. 
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1. INLEIDING 

 

1.1 PROBLEEM- EN DOELSTELLING 

In de zoektocht naar een concreet onderwerp voor deze bachelorproef werd het duidelijk dat deze 

zou gaan over een specifieke doelgroep, namelijk mantelzorgers. Zowel in persoonlijke situaties als in 

het professionele werkveld werd meermaals geobserveerd dat ernstige dementie van zorgvragers bij 

de bijhorende mantelzorgers heel wat leed kan veroorzaken. Het brengt immers zware, complexe 

zorgen met zich mee, maar ook emoties zoals angst en verdriet. Hieruit kan besloten worden dat veel 

mantelzorgers overbelast kunnen geraken (Truzzi, et al., 2012). Verpleegkundigen hebben 

professionele competenties waardoor ze deze overbelasting kunnen vaststellen. Er bestaan reeds 

enkele instrumenten, organisaties en voorzieningen om mantelzorgers te ondersteunen. Met deze 

bachelorproef wordt beoogd te onderzoeken wat interventies ter preventie van overbelasting 

kunnen inhouden. Hierbij wordt toegespitst op een specifieke insteek, namelijk web-based 

interventies. 

De mantelzorger van een persoon met dementie is vaak overbelast. De chronische stress 

gecombineerd met de belasting zorgen ervoor dat mantelzorgers meer risico hebben op het krijgen 

van een burn-out (Truzzi, et al., 2012). Enkele andere factoren die kunnen bijdragen tot een burn-out 

bij mantelzorgers zijn onder andere het feit dat men in mindere mate een sociaal leven kan verder 

leiden en een tekort aan een positief toekomstbeeld binnen de mantelzorg. Truzzi et al. (2012) geven 

aan dat het belangrijk is om vroegtijdig overbelasting op te sporen zodat de mantelzorger 

gemotiveerd blijft om de zorg voor de persoon met dementie te blijven opnemen. Tevens wordt 

hierdoor ook het risico op vermindering van de levenskwaliteit van de patiënt én van zijn 

mantelzorger verlaagd (Truzzi, et al., 2012). Er zijn verscheidene factoren die het risico op 

overbelasting verhogen, bijvoorbeeld het verschil in visie over levenseinde (Tsai, et al., 2015). In dit 

artikel wordt een onderzoek voorgesteld waaruit blijkt dat dit verschil kan bijdragen tot het creëren 

van een depressie bij de mantelzorger. Wanneer de mantelzorger van een persoon met dementie 

overbelast is, is het gevolg vaak dat de zorgvrager vroegtijdig moet worden opgenomen in een 

ziekenhuis of een woonzorgcentrum. Dit is niet in overeenstemming met de huidige trend van 

vermaatschappelijking van de zorg en strookt bijgevolg niet met de wensen van het beleid voor de 

ruimere samenleving. Dit begrip wil zeggen dat de overheid personen zo lang mogelijk in hun eigen 

omgeving wil laten verblijven, weliswaar met de nodige kwalitatieve verzorging. In het 

woonzorgdecreet van 2009 wordt dan ook gepleit voor een optimale afstemming van zelfzorg, 

mantelzorg en professionele zorg (Agentschap Zorg en Gezondheid, 2015). 



Brooke Huyghe                                                                                                             Bachelorproef 2015-2016 

- 5 - 

 

Het probleem van overbelasting van mantelzorgers van een persoon met dementie zal de volgende 

jaren alleen nog maar toenemen en ernstiger worden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 

(2015) zijn er op dit moment wereldwijd 47,5 miljoen personen die lijden aan dementie 

(www.who.int). Doordat de bevolking steeds ouder wordt, wordt het aantal personen die de ziekte 

zullen hebben in 2030 geschat op 75,6 miljoen. De prevalentie op de dag van vandaag wordt 

verwacht te verdriedubbelen tot 135.5 miljoen personen in 2050. De Alzheimer Liga Vlaanderen 

(2013) meldt dat er in 2010 in Vlaanderen 100 000 personen met dementie waren, dit aantal wordt 

verwacht te verdubbelen tegen 2050 (www.alzheimerliga.be). Deze cijfergegevens geven weer dat er 

in de toekomst nog meer nood zal zijn aan professionele zorg voor de mantelzorger. 

Web-based interventies zijn een relatief nieuwe vorm van hulpverlening. Er zijn enkele voordelen 

gekoppeld aan het gebruik van deze interventies. McKechnie, Barker en Stott (2014) weten 

bijvoorbeeld dat lotgenotengroepen op internet mensen kunnen helpen wanneer zij geïsoleerd 

leven. Via dit contact kunnen zij toch 24/7 contact hebben met anderen. Web-based tools kunnen 

positief zijn voor personen die in hun omgeving een stigma ervaren. Stephen, Thompson en Low 

(2015) vermelden dat sommige mantelzorgers geen beroep kunnen doen op persoonlijke 

hulpverlening, omdat deze bijvoorbeeld niet bereikbaar is. Ook voor deze personen zijn web-based 

interventies een potentiële bron van steun. 

Het doel van de bachelorproef is verpleegkundigen helpen in hun ondersteuning van mantelzorgers 

van een persoon met dementie en dit specifiek door web-based interventies. Op deze manier kan er 

gewerkt worden aan een wetenschappelijk onderbouwde en preventieve zorg voor deze doelgroep. 

 

1.2 ONDERZOEKSVRAGEN 

De onderzoeksvragen vormen de rode draad doorheen de bachelorproef. Deze werden opgesteld op 

basis van een vooranalyse van wetenschappelijke literatuur en als antwoord op de bovenstaand 

geformuleerde doelstelling. 

1. Welke soorten verpleegkundige web-based interventies bestaan er om te voorkomen dat een 

mantelzorger van een persoon met dementie overbelast wordt? 

2. Wat is het effect van web-based interventies om te voorkomen dat een mantelzorger van een 

persoon met dementie overbelast wordt? 

3. Wat zijn de ervaringen van verpleegkundigen rond web-based interventies ter voorkoming van 

overbelasting van een mantelzorger van een persoon met dementie? Wat zijn aanbevelingen naar 

het werkveld toe? 
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De eerste 2 onderzoeksvragen zullen onderzocht worden aan de hand van een literatuurstudie. Dit is 

het theoretisch gedeelte van de bachelorproef. De derde onderzoeksvraag zal besproken worden in 

het praktijkgedeelte. 
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2. LITERATUUROVERZICHT 

 

2.1 ZOEKSTRATEGIE 

Er werd gezocht op verschillende databanken zoals Limo, Cinahl, Springerlink, Google Scholar, 

Science Direct en Pubmed. Er werden enkele limieten en filters geselecteerd die helpen om wat meer 

gericht en afgebakend op te zoeken. Bronnen mogen maximaal dateren van januari 2008 tot heden 

(ten hoogste 7 jaar oud) en moeten geschreven zijn in de Engelse of Nederlandse taal. Er werd enkel 

gezocht naar bronnen die beschikbaar zijn in free full tekst. De zoektermen die gehanteerd werden 

zijn ‘caregiver’, ‘dementia’, ‘Alzheimer’, ‘intervention’, ‘nursing home’ en ‘nurse’. Ook ‘web-based’, 

‘internet’ werden toegevoegd om te verzekeren dat er gezocht werd naar web-based interventies. 

De termen werden aan elkaar gekoppeld door het woord ‘AND’. Door deze strategie werden de 

meest relevante bronnen voor de literatuurstudie weergegeven. 

Wanneer de zoektermen werden ingegeven in Pubmed zonder filters, werden er 1174 resultaten 

gevonden. Door verder te selecteren via limieten (free full tekst en tijdslimiet) werd dit getal 

gereduceerd naar 239 bronnen. Er werd soms gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode. Dit is het 

vinden van nieuwe bruikbare documenten door deze actief op te zoeken in de literatuurlijst van een 

reeds gevonden artikel. 

Het belangrijkste inclusiecriterium was dat het artikel relevant bleek voor de bachelorproef. Er 

werden enkele vragen gesteld zoals bijvoorbeeld ‘gaat het artikel over een mantelzorger van een 

persoon met dementie?’. Beschrijft het een web-based interventie of een effect van een web-based 

interventie? Wanneer de artikels relevant bleken te zijn, werden ze nog verder systematisch 

beoordeeld op betrouwbaarheid en de mate waarin het wetenschappelijk is. Er werd gelet op de 

gradatie van evidentie. Er werd nagegaan of er een typische structuur terugkomt in het artikel. Dit 

wil zeggen dat het achtereenvolgens een abstract, een inleiding, een methode, resultaten, een 

discussie en een conclusie bevat. Tot slot is de bronnenlijst van uitzonderlijk belang bij 

wetenschappelijke teksten. 

 

2.2 RESULTATEN 

2.2.1 Definiëringen van kernbegrippen 

Een eerste begrip dat een omschrijving vraagt is ‘dementie’. Dit is een verzamelnaam voor meerdere 

chronische en progressieve aandoeningen. Volgens de Alzheimerliga (2015) zijn deze 
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neurodegeneratief, dit wil zeggen dat er door een geleidelijke achteruitgang verschillende cognitieve 

stoornissen optreden (www.alzheimerliga.be). Afhankelijk van de aard, de lokalisatie en de ernst van 

de afwijkingen in de hersenen treden er verschillende symptomen op. Enkele verschijnselen die een 

persoon met dementie kan vertonen zijn geheugenstoornissen, afasie (= taalstoornissen), apraxie (= 

geen doelbewuste handelingen kunnen uitvoeren), agnosie (= herkenningsproblemen) en 

stoornissen in zaken uitvoeren. 

Mantelzorg betekent de zorg die personen aan elkaar verlenen op microniveau. Ze hebben onderling 

persoonlijke en emotionele banden (De Bruyn, 2015). Enkele voorbeelden van de oorsprong van hun 

relatie zijn dat ze behoren tot hetzelfde gezin, een vriendenkring of een buurt. Kenmerkend is dat de 

zorgrelatie niet de enige relatie is die ze hebben. De rollen van de relatie zijn inwisselbaar. De 

mantelzorg is vooral gericht op de zorgbehoeften van de zorgvrager. Dit is het verschil met 

professionele zorg: deze wordt verleend vanuit een beroep en een organisatie. De deskundigheid van 

de mantelzorger komt vaak voort vanuit eigen ervaringen en een intuïtief aanvoelen. De betekenis 

van mantelzorg is erg individueel bepaald. Een voordeel kan bijvoorbeeld zijn dat de band tussen de 

zorgverlener en zorgontvanger hechter kan worden. Er zijn echter ook nadelen: de zorg kan zeer 

zwaar worden. Vaak blijven mantelzorgers de zorg toch voortzetten vanuit een plichtsbesef en een 

verantwoordelijkheidsgevoel, ook al lukt het niet meer. Dan spreekt men van overbelasting. 

Volgens het Kennispunt mantelzorg (s.a.) ontstaat overbelasting 

wanneer de draaglast van de mantelzorger groter is dan de 

draagkracht (www.mantelluisteren.be). Wanneer deze 2 

elementen wel in evenwicht zijn, is de persoon wel in staat om 

de zorg te verlenen. Ze worden beïnvloed door verschillende 

aspecten bijvoorbeeld de ziekte van de patiënt, de gezondheid 

van de mantelzorger, de combinatie van een job en de zorg 

enzovoort. Er zijn verschillende vormen van overbelasting zoals 

lichamelijke, psychosociale of financiële belasting. Bij 

overbelasting is er sprake van een onevenwicht in de balans 

zoals voorgesteld op figuur 1.  

              Figuur 1. Draagkracht - draaglast. ©Kennispunt mantelzorg 

Sinds 2015 voorziet de Gezondheidswet van mei 2014 dat de mantelzorger verpleegkundige 

handelingen kan uitvoeren (www.nvkvv.be). Dit kan alleen wanneer een verpleegkundige hiervoor 

een attest uitreikt. Hierdoor wordt de zorg nog meer gepersonaliseerd en is er meer comfort voor de 

patiënt. Het brengt tevens voordelen met zich mee voor de mantelzorger: hij krijgt hierdoor een 
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groter verantwoordelijkheidsgevoel. Nochtans kan deze taak angst en spanning teweeg brengen, wat 

overbelasting in de hand kan werken of kan versterken. 

In deze bachelorproef wordt toegespitst op web-based interventies ter preventie van overbelasting 

van de mantelzorger van een persoon met dementie. Web-based duidt aan dat er een overdracht 

plaatsvindt via het World Wide Web. De gebruiker moet geen software installeren, maar hij kan via 

een browser een topic raadplegen. 

2.2.2 Beschrijving van de resultaten 

Bij dit hoofdstuk hoort een tabel van de resultaten met uitgebreider en exact cijfermateriaal. Deze is 

weergegeven in bijlage 5. 

2.2.2.1 Vormen van web-based interventies 

Blom, et al (2015) beschrijven een online cursus als een leerinstrument, aangeboden via het internet. 

Deze heet Mastery over Dementia. In dit programma wordt een combinatie gegeven van psycho-

educatie met actieve participatie van de mantelzorger over omgaan met gedragsproblemen, 

aanleren van coping strategieën, cognitieve gedragstherapie (slechte gedachten in helpende 

gedachten omzetten) en het verkrijgen van meer sociale steun. Men wil hierbij meer 

toegankelijkheid tot interventies creëren en ervoor zorgen dat deze ook betaalbaar zijn. 

De Mastery over Dementia bestaat uit 8 lessen en een booster sessie, begeleid door een coach. Deze 

geeft feedback op het huiswerk van de gebruikers. Elke les heeft dezelfde structuur en bestaat uit 

informatie (tekstmateriaal en video’s), oefeningen en huiswerk. De onderwerpen van de lessen zijn 

opeenvolgend: omgaan met gedragsproblemen (probleemoplossing), relaxatie, hulp vragen van 

anderen, slechte naar helpende gedachten omzetten en communicatie met anderen 

(assertiviteitstraining). De booster sessie gebeurt een maand na het beëindigen van de 8 lessen en 

geeft een samenvatting weer van wat de proefpersonen hebben geleerd. Na elke les zenden ze hun 

huiswerk naar een coach via het internet. Deze antwoordt terug binnen drie werkdagen. 

Pagán-Ortiz, et al (2014) beschrijven een website, Cuidate Cuidador (vertaald ‘caregiver, take care of 

yourself’). Dit is een website ontworpen om online steun en informatie te bieden aan Spaanse 

mantelzorgers van personen met dementie. Het is tevens bruikbaar door professionele 

hulpverleners. De website trekt de aandacht door verschillende foto’s van Spaanse mantelzorgers. 

Hij biedt informatie aan over dementie waarbij deze is afgestemd op de cultuur van personen met 

een Spaanse nationaliteit. De informatie wordt zowel in het Spaans als in het Engels gegeven. Er 

wordt meer bepaald een zeer uitgebreide waaier aan zaken weergegeven, zoals praktische 
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informatie hoe men best met het gedrag en symptomen omgaat, verhalen van andere 

mantelzorgers, tips over hoe ze zichzelf kunnen verzorgen. Het bevat ook een audiofunctie om de 

inhoud te beluisteren voor zij die het moeilijker hebben met lezen. Er is een tool beschikbaar waarop 

men kan interageren en reacties kan posten. Men kan informatie bevragen via de ‘ask an expert’-

topic, er is een link naar informatie van nationale en internationale bronnen.  

Kwok, et al (2014) beschrijven een online interventie rond cognitieve gedragstherapie. Men 

ontwikkelde een website (www.ADCarer.com) rond online hulpverlening voor mantelzorgers van een 

persoon met dementie uit Hong Kong. Deze werd geïnspireerd door een reeds bestaand e-learning 

programma voor mantelzorgers uit Nederland. De inhoud is gebaseerd op een studie. Hierin werd 

ontdekt dat hun belangrijkste zorgen vooral het regelen van de verschillende activiteiten zijn en het  

omgaan met de symptomen zoals verwarring en de communicatie met de patiënt. Ze maken zich ook 

zorgen over een gezonde levensstijl, rouw en relaxatie. De website biedt zelfeducatie aan in verband 

met vaardigheden in de zorg verlenen. Er is ook een training aanwezig rond stressvermindering, 

omgaan met rouw, het behouden van een gezonde levensstijl, goede coping strategieën en 

vaardigheden om met hun stress om te gaan ontwikkelen. Algemeen geeft de website een soort 

psycho-educatie. 

De website biedt individuele online hulpverlening aan door gebruik te maken van cognitieve 

gedragstherapie. Dit is reeds effectief bewezen in het verminderen van de angst van mantelzorgers. 

Hierbij moet men vertellen over storende gedragingen en hun gevoelens en gedachten. 

Hulpverleners zoals klinisch psychologen en sociaal werkers geven feedback binnen 48 uren.  

Gies, et al (2013) beschrijven een web-based beoordelingsinstrument. Dit peilt naar de psychosociale 

noden van mantelzorgers van personen met dementie. Deze tool beschrijft 18 probleemgebieden 

waarbij de mantelzorgers deze moeten beoordelen op hun eigen situatie. Er was een mogelijkheid 

om zelf nog problemen toe te voegen. Een voorbeeld van een vraag op het instrument is: ‘bent u 

voldoende geïnformeerd over de ziekte, de symptomen en het verloop?’. 

2.2.2.2 Uitkomsten 

Online leerinstrument 

Blom, et al (2015) onderzochten in hun studie de effectiviteit van de Mastery over Dementia. Deze is 

gericht op het verminderen van symptomen van depressie en angst van de mantelzorgers van een 

persoon met dementie. Dit zijn de gescoorde variabelen in de studie. 
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Steekproefgrootte 

In totaal werden 175 mantelzorgers verzameld: 90 personen in de experimentele groep en 85 

personen in de controlegroep. De proefpersonen werden blind gerandomiseerd in een 

experimentele groep of in de controlegroep. 

Experimentele groep en controlegroep 

De experimentele groep probeerde de Mastery over Dementia uit. Er werd telkens geëvalueerd aan 

de start en aan het einde van elke les. De coach volgde de vooruitgang op van de deelnemers en gaf 

feedback op hun huiswerk. Een booster sessie vond plaats een maand na het beëindigen van de 

sessie. 

De controlegroep kreeg per e-mail een minimale interventie met e-bulletins (digitale nieuwsbrieven) 

met praktische informatie over de zorg voor een persoon met dementie. Men kreeg deze om de 3 

weken gedurende 6 maanden. De topics waren verschillend van de Mastery over Dementia: rijden, 

vakantiedagen, medicatie, wettelijke zaken, activiteiten doorheen de dag, helpen met dagelijkse 

routines, rouw, veiligheidsmaatregelen in huis en mogelijkheden voor steun van andere 

mantelzorgers. De proefpersonen uit deze groep hadden nooit contact met een coach. 

Evaluatie en variabelen 

Er waren drie evaluatiemomenten (voor de start, halfweg en bij de laatste sessie/bulletin). De 

evaluatie vond plaats aan de hand van gevalideerde meetschalen die gescoord werden via 

zelfrapportage op het internet.  

Uitkomsten 

In de experimentele groep verminderden de symptomen van depressie en angst beide statistisch 

significant. 

Website voor sociale steun en informatie 

Pagán-Ortiz, et al (2014) wilden in hun studie de effectiviteit van Cuidate Cuidador meten. Het doel 

hiervan is het welbevinden van de mantelzorger verbeteren zodat deze meer zelfeffectiviteit en 

sociale steun en minder stress en spanningen ervaart. Met de tool wordt getracht om de meer 

geïsoleerde mantelzorg uit de Spaanse cultuur uit te breiden naar een meer samenhangende sociale 

gemeenschap waarbij de leden kunnen interageren via de website. 
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Steekproefgrootte 

In de steekproef zaten 72 Spaanse mantelzorgers. Ze werden toegewezen aan de experimentele 

groep of aan de controlegroep. 

Experimentele groep en controlegroep 

De experimentele groep kreeg 4 sessies van elk 1 à 1,5 uur. In de pre-test sessie kreeg men 

informatie over de studie en maakte men kennis met de website. In sessie 2 en 3 mocht men de 

verschillende topics gebruiken en experimenteren op de website. In de post-test sessie evalueerde 

men de website. 

De controlegroep kreeg 2 sessies. In de pre-test kreeg men een algemeen beeld van de studie. Men 

kreeg in het Spaans educatie over dementie via geprinte documenten. De inhoud was gelijkaardig 

aan deze van Cuidate Cuidador, maar kwam van andere bronnen. Er gebeurde een post-test. 

Evaluatie en variabelen 

Er werden kwantitatieve gegevens verzameld door het meten van de reeds genoemde gevalideerde 

variabelen. Kwalitatieve gegevens werden verzameld door het bevragen van bevindingen over de 

website via 6 open vragen. 

Uitkomsten 

De uitkomsten zijn allemaal niet statistisch significant. Ze bieden echter wel een suggestie dat 

informatie bieden aan mantelzorgers gerelateerd kan zijn met meer zelfbeheersing (bijvoorbeeld 

meer zelf effectiviteit door de mantelzorger) en minder depressieve gevoelens. Dit niet-significante 

verschil kan te wijten zijn aan een zeer kleine steekproefgrootte. 

De meerderheid had de website minstens drie keer bezocht, anderen minstens 10 keer of elke dag. 

De bezoeken waren op een maand meer dan verdubbeld en het aantal van de oorspronkelijke 

bezoekers verhoogde. 

De meeste personen wilden liever lezen dan horen van de inhoud. Veel personen gebruikten de ‘ask 

an expert’-tool en waren blij met de antwoorden van de expert. De meesten vonden het een zeer 

goede tool, “begrijpelijk” en “makkelijk te gebruiken”, praktisch en een hulp in hun leven. De 

informatie die gegeven werd was voldoende en geschreven in eenvoudige taal. De meesten raden de 

website aan aan anderen. Sommigen vinden de meeste informatie meer relevant voor mantelzorgers 

van personen in een beginnend stadium van dementie. Er werden veel suggesties ter verbetering 

gegeven zoals het toevoegen van een spirituele topic, het geven van meer gedetailleerde informatie, 
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het bijvoegen van een specialist in dementie bij de ‘ask an expert’-tool, informatie geven over lokale 

diensten en over medicatie. 

Online tool rond cognitieve gedragstherapie 

Kwok, et al (2014) deden een studie naar de effectiviteit van www.ADCarer.com. Ze onderzochten of 

de zelfeffectiviteit van de mantelzorgers hierdoor werd verhoogd. Het doel van deze interventie is 

mantelzorgers inzicht doen krijgen in hun eigen denkwijze over moeilijkheden in de zorg en in hun 

gedachten. Zo zouden ze meer worden aangemoedigd tot het vinden van meer gepaste oplossingen. 

Steekproefgrootte 

36 mantelzorgers werden eerst persoonlijk geïnterviewd door een sociaal werker. 10 mensen vielen 

uit door drop out. 

Experimentele groep en controlegroep 

De interventie duurde in totaal 9 weken. In de eerste week gaven de proefpersonen de 2 meest 

storende symptomen van dementie aan. De volgende 8 weken voerden ze gesprekken over telkens 

een ander symptoom en vond men samen met de hulpverlener een oplossing om hiermee om te 

gaan. In de cognitieve gedragstherapie moesten de deelnemers online bijhouden wat de trigger, het 

gedrag en het gevolg was telkens wanneer de zorgvrager het symptoom vertoonde. 

De deelnemers vertelden over hoe zij zelfzorg concretiseren. Ze hadden gesprekken met de 

hulpverlener over hun eigen emotionele welbevinden en werden geholpen om goede zelfzorg  

gewoonten aan te leren. Ze werden gemotiveerd om zelf in de website op zoek te gaan naar psycho-

educatie. Deze topics gaan bijvoorbeeld over het zorgmodel waarbij de patiënt centraal staat, 

positieve psychologie, meditatie, zelferkenning enzovoort. 

Evaluatie en variabelen 

De mantelzorgers beschreven online hun bevindingen voor de start en een maand na de interventie. 

Via een vragenlijst werd gescoord op het managen van 12 symptomen van dementie. Men 

beoordeelde de ernst ervan en hun eigen stressniveau erbij. Ze scoorden hun zelfeffectiviteit op basis 

van hun niveau van zelfvertrouwen. 

Uitkomsten 

De stress van de mantelzorger verminderde statistisch significant. De zelfeffectiviteit verbeterde niet-

significant: het controleren van hun gedrag verhoogde. Hun reacties op gedragingen van de persoon 

met demente verbeterde tevens. Een belangrijke bevinding is dat de gedrag- en psychische 
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symptomen van de persoon met dementie significant verminderde, ook al was de opzet vooral het 

verminderen van de veroorzaakte stress bij de mantelzorger. Een reden voor deze verbetering kan 

zijn dat een deel van deze symptomen veroorzaakt worden door communicatieproblemen tussen  de 

mantelzorger en de zorgvrager. 

Web-based beoordelingsinstrument van psychosociale noden 

Gies, et al (2013) deden een onderzoek naar de ervaringen in het gebruik van een web-based 

beoordelingsinstrument van de psychosociale noden van de mantelzorgers. 

Steekproefgrootte 

De steekproef bestond uit 10 mantelzorgers die gerandomiseerd werden toegewezen in de 

experimentele groep of in de controlegroep. Beide groepen bestonden uit 5 mantelzorgers. 

Experimentele groep en controlegroep 

De experimentele groep voltooide de boordeling via het internet. Hierna werd deze bekeken door 

een andere verpleegkundige in afwezigheid van de mantelzorger. De controlegroep deed de 

boordeling via een face to face interview met een verpleegkundige. 

Evaluatie en variabelen 

Alle mantelzorgers en verpleegkundigen maakten een samenvatting rond hun ervaring over het 

beoordelingsinstrument. Het rapport van de mantelzorgers bestond uit 9 gesloten en open vragen 

waarin men verschillende zaken moest beoordelen: de tijd die het innam om het in te vullen, de 

moeilijkheidsgraad van de vragen, de mate waarin ze zelf beter hun noden begrepen en een 

algemene mening over het instrument 

Uitkomsten 

De mantelzorgers uit beide groepen vonden het beoordelingsinstrument goed of zelfs excellent en 

makkelijk in te vullen. Beide vonden dat alle mantelzorgers deze tool zouden moeten kunnen 

gebruiken. Er werd geen statistisch significant verschil tussen beide groepen gevonden. 

De experimentele groep vond dat hun noden meer werden besproken in het instrument, maar 

zeiden vaker dat er een moeilijkere vraagstelling was. Deze groep begreep beter hun eigen noden en 

situatie. De beoordeling zelf was sneller ingevuld in de experimentele groep. De verpleegkundigen uit 

de experimentele groep vonden de beoordeling makkelijk te gebruiken. 

De verpleegkundigen uit de controlegroep vonden het moeilijk om zicht te krijgen op de noden van 

de mantelzorgers. 
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2.2.2.3 Overeenkomsten en verschillen 

In de gevonden literatuur zijn enkele overeenkomsten te vinden. Elke beschreven interventie is web-

based en is ontstaan ter verbetering van het welzijn van de mantelzorger. Het doel van de studie was 

telkens de effectiviteit van de interventie te meten. Bij elke studie was er een verbetering van de 

variabele, al dan niet statistisch significant. 

Er zijn enkele verschilpunten aanwezig. Het eerste belangrijk verschil is dat elke auteursgroep een 

verschillende interventie onderzoekt. Zo werd er bijvoorbeeld een online tool rond cognitieve 

gedragstherapie beschreven (Kwok, et al (2014) en een web-based beoordelingsinstrument (Giel, et 

al (2013). De studies zijn niet allemaal van dezelfde soort. Zo is het onderzoek van Blom, et al (2015) 

bijvoorbeeld een gerandomiseerde studie met controlegroep, terwijl Pagán-Ortiz, et al (2014) en 

Gies, et al (2013) 2 quasi experimentele onderzoeken uitvoerden. Bij elke studie werden telkens 

verschillende variabelen gemeten. Bij Blom, et al (2015) wordt bijvoorbeeld de verandering van 

symptomen van depressie en angst gemeten door de Mastery over Dementia. Pagán-Ortiz, et al 

(2014) peilden bijvoorbeeld naar een verandering in mate van sociale steun en zelfeffectiviteit door 

het gebruik van een website. 

De gevonden resultaten zijn soms significant bevonden. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de studie 

van Kwok, et al (2014). De symptomen van de persoon met dementie en de stress van de 

mantelzorger verminderden statistisch significant. De resultaten van de studie van Pagán-Ortiz, et al 

(2014) werden niet statistisch significant bevonden. 

2.2.2.4 Voordelen 

De studie van Blom, et al (2015) toont aan dat zelfs in een groep van mantelzorgers boven 65 jaar 

(niet opgegroeid met het internet) deelname aan een internetcursus psychische symptomen kan 

verminderen. De Mastery over Dementia kan face tot face interventies bijstaan. Deze web-based tool 

kan dus een verrijking zijn op vlak van interventies om overbelasting te vorkomen. 

Blom, et al (2015) melden dat het gebruik van het internet wereldwijd zeer snel aan het verhogen is 

en dat het dus een potentieel effectieve weg is om interventies aan te bieden. Steun over het 

internet kan veel voordelen hebben in vergelijking met face to face hulpverlening. Bij een internet 

programma kunnen mensen eraan deelnemen wanneer het voor hen het best past. Ze moeten geen 

professionele hulpverleners opzoeken, wat hen tijd bespaart. Het kan makkelijker zijn om te 

gebruiken aangezien er een stigma bestaat op het hulp vragen bij een gezondheidscoach. Er wordt 

verondersteld dat de toekomstige generaties meer vertrouwd gaan zijn met het gebruik van het 

internet. Een zelfhulp cursus over internet kan kostenbesparend zijn en kan de bereikbaarheid doen 

toenemen voor mantelzorgers. 
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Pagán-Ortiz, et al (2014) beschreven enkele voordelen van web-based interventies. Ze zouden het 

emotionele welbevinden en fysiek functioneren verbeteren en voor meer zelfrespect en sociale 

steun zorgen. Hierdoor zijn de mantelzorgers minder geïsoleerd en hebben ze meer 

gemeenschapszin. Web-based is een goede manier om geografisch verspreide groepen toch bij 

elkaar te brengen. Zo kunnen zij met elkaar in contact geraken en steun bieden aan elkaar. 

Deze auteurs legden de focus op de Spaans-etnische bevolkingsgroep. Deze groepen hebben vaak 

geen informatie ter beschikking die is afgestemd op hun eigen taal en cultuur. Zij maken volgens de 

auteurs minder gebruik van professionele steun en hebben taalproblemen wanneer ze van services 

willen gebruik maken. Ze vinden minder snel toegang tot diensten die aan hun cultuur zijn 

aangepast. De resultaten van de studie waren niet significant, maar wel overwegend positief bij de 

steekproef. 

Kwok, et al (2014) melden dat hulpverlening voor mantelzorgers meestal face to face gebeurt. Zij die 

op hun werk zijn of die zeer veel bezig zijn met de zorg hebben hier vaak geen tijd voor en kunnen 

hier dus niet aan deelnemen. Sommigen doen dit niet graag omwille van privacy redenen. Web-

based interventies zijn daarom een alternatief aangezien mantelzorgers dit thuis kunnen gebruiken. 

Er zijn wel websites die informatie geven over dementie, maar die gaan enkel over het in stand 

houden van de psychische gezondheid van mantelzorgers. Online hulpverlening voor deze personen 

is zeldzaam. Het aanbieden van online interventies kan dus een verrijking zijn voor wat reeds 

beschikbaar is voor deze doelgroep. 

Web-based beoordelingsinstrumenten werden bevonden als een effectief hulpmiddel voor 

hulpverleners (Giel, et al (2013). Het is minder tijdrovend dan een face to face gesprek en het is voor 

verpleegkundigen makkelijker om het welbevinden van de mantelzorger te verbeteren. Voor de 

mantelzorger zelf is deze manier succesvol aangezien ze beter hun eigen noden onder ogen zien 

wanneer ze deze negeren of vermijden. Het maakt mantelzorgers duidelijk welke impact het zorgen 

voor hun naaste heeft op hun leven. 

2.2.2.5 Limieten en beperkingen 

Nadelen van web-based interventies 

Blom, et al (2015) maakten een bedenking rond de web-based interventie die zij onderzochten. De 

Mastery over Dementia kan te tijdrovend zijn voor de gebruikers. Dit kan een nadeel zijn van deze 

soort interventies. De Mastery over Dementia werd effectief bevonden in de gemeten variabelen, 

maar volgens de auteurs moet men wel in het achterhoofd houden dat niet elke online interventie 

past bij elke mantelzorger. Sommige personen ervaren deze als goed, anderen als slecht. Er is nood 

aan verder onderzoek om uit te maken welke component van deze interventie net geschikt is voor 
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een bepaalde mantelzorger. Deze individuele afhankelijkheid van het slagen van de interventie kan 

een nadeel zijn. 

Pagán-Ortiz, et al (2014) zeggen dat bij web-based interventies een zeer groot team van 

ondersteunend personeel nodig is. Er zijn mensen met expertise in dementie nodig om correcte 

antwoorden op vragen te kunnen bieden binnen de 2 dagen. Er is nood aan een team webdesigners 

en managers. Het team moet het e-mailverkeer in het oog houden. De inhoud moet worden 

gecreëerd door professionelen en zij moeten deze up-to-date houden. Het is samengevat een 

uitdaging bij het creëren van een goede web-based interventie om een team samen te stellen en te 

behouden. 

Bij hun studie ondervonden enkele deelnemers moeilijkheden bij het gebruik van de audiotool. 

Limieten aan de gevonden studies 

Een nadeel aan alle besproken interventies houdt in dat de studies beperkingen hebben. Vooral op 

vlak van methodologische opbouw zijn er vaak limieten. Gezien de methodologie van een onderzoek 

een belangrijke impact kan hebben op resultaten van een studie worden deze dan ook nader 

bekeken. 

Een eerste limiet is dat er problemen zijn rond de steekproef. Bij de studie van Blom, et al (2015) 

haakten bijvoorbeeld 3/10 mantelzorgers af. De drop-out is een probleem in onderzoeken rond 

psychotherapie. In dit onderzoek kan de drop-out te wijten zijn aan de lange tijdspanne. Er waren 

hier ook verschillen tussen de experimentele groep en de controlegroep waardoor de resultaten 

minder betrouwbaar zijn. De steekproef was hoger opgeleid dan de populatie waardoor de 

representativiteit in het gedrang komt. In het onderzoek van Pagán-Ortiz, et al (2014) waren er 

problemen om het gewenste aantal deelnemers te vinden waardoor de steekproef kleiner was dan 

gehoopt. Misschien is dit de reden voor de niet-significante resultaten. Er wordt aangeraden om in 

toekomstige studies een groter aantal proefpersonen te includeren. In de studie van Kwok, et al 

(2014) moesten de proefpersonen kunnen werken met een computer, waardoor meer jongere 

mantelzorgers (met een hoger opleidingsniveau) geïncludeerd werden. Ook hier was er een hoge 

drop-out waardoor de steekproef te klein was. 

Een tweede limiet is de methodologische opbouw van de interventies. Zo kreeg in de studie van 

Pagan-Ortiz, et al (2014) de controlegroep minder sessies dan de experimentele groep. Kwok, et al 

(2014) maakten geen gebruik van een controlegroep. 

Een derde limiet is dat er bij de studie van Giel, et al (2013) geen discussiepunten worden aangereikt. 
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Aanbevelingen van de auteurs 

Pagán-Ortiz, et al (2014) bieden de suggestie naar toekomstige interventies zich toe te spitsen op het 

lokale karakter van bepaalde bevolkingsgroepen. Men schenkt best aandacht aan lokale initiatieven 

die op de cultuur van etnische groepen zijn afgestemd. De Cuidate Cuidator verwezenlijkte dit door 

informatie te geven over lokale diensten.  

In de studie van Kwok, et al (2013) is de zelfeffectiviteit van de mantelzorgers niet statistisch 

significant verhoogd. Dit kan zijn doordat er tijd en ervaring nodig is om dit te verkrijgen. Een langere 

gelijkaardige interventie van 16 weken is reeds effectief bevonden. Een andere studie toonde de 

significantie pas aan na een interventie van 3 maanden. De auteurs raden aan om in toekomstige 

studies een langere proefperiode te vervolledigen. Emotionele steun en zelfzorg stimuleren zouden 

als doel van de interventie beter passen bij de noden van mantelzorgers van personen met een meer 

ernstige dementie. Dit resultaat vloeit voort vanuit de analyse van deelgroepen uit de steekproef. 
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3. PRAKTIJKTOEPASSING 

 

3.1 METHODE 

Met het praktisch deel van deze bachelorproef wordt ingezoomd op de persoon van de 

verpleegkundige in het ganse verhaal van de web-based interventies. Er wordt getracht te weten te 

komen wat de ervaringen van verpleegkundigen rond web-based interventies zijn. We kijken tevens 

naar aanbevelingen voor het werkveld. De voordelen en hiaten van de interventies en de rol van de 

verpleegkundige leren kennen zijn 2 opgestelde subdoelen. Deze worden allen bereikt via het 

werken met een focusgroep. Er wordt zo ingespeeld op de meningen van het werkveld. 

3.1.1 Wat is een focusgroep? 

Lucassen en Hartman (2007) melden dat de focusgroep een methode is die behoort tot het 

kwalitatief onderzoek. Het is een explorerend groepsinterview waarbij er een interactionele discussie 

plaatsvindt. Deze wordt geleid door een moderator. Via ‘sharing and comparing’ onder de 

deelnemers worden inzichten en data verzameld over een onderzoeksvraag. Wester, Renckstorf en 

Scheepers (2012) weten dat de onderzoeker geen vragen stelt, maar dat de deelnemers worden 

aangemoedigd om met elkaar in gesprek te gaan en elkaars meningen en ervaringen te 

becommentariëren. Soms is echter niet mogelijk om een discussie zonder leiding in gang te brengen. 

Bij de focusgroep van deze bachelorproef worden de vragen bijvoorbeeld wel gesteld. 

De groep wordt meestal homogeen samengesteld. De ervaring van de deelnemers is veel 

belangrijker dan demografische kenmerken. Ze worden niet gekozen op een gerandomiseerde 

manier maar geselecteerd via een doelgerichte steekproefstrategie. Vanuit hun eigen ervaring 

kunnen ze veel vertellen over het thema. De deelnemers kennen elkaar niet van tevoren. 

Bij de focusgroep spelen 2 personen een belangrijke rol. De moderator focust op de 

discussieonderwerpen, leidt het gesprek en verzamelt zoveel mogelijk gegevens. Hij bewaakt dat alle 

gewenste onderwerpen aan bod komen en moedigt iedereen aan om te participeren. Hij zorgt 

ervoor dat het gesprek vlot verloopt en dat iedereen de kans krijgt zijn mening te vertellen. Hij moet 

vertrouwd zijn met het onderwerp en voldoende achtergrondkennis hebben. De moderator wordt 

soms bijgestaan door de observator. Hij verzamelt informatie over de non-verbale communicatie en 

interactie tussen de deelnemers. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een observatieformulier. 

In de focusgroep van deze bachelorproef was er echter geen observator aanwezig. 
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3.1.2 Doel van de opzet 

Volgens Wester, et al (2012) is het doel van een focusgroep het peilen naar meningen van individuen 

die behoren tot een bepaalde groep. Zo wordt achterhaald wat er speelt bij deze personen. Met de 

focusgroep van deze bachelorproef wordt via een doelgerichte aanpak getracht ervaringen te 

verkrijgen van verschillende verpleegkundigen. Zij hebben een bijzondere kennis of kunde met 

personen met dementie, hun mantelzorgers en/of web-based interventies. Er komen verschillende 

discussiepunten aan bod en ook de rol van de verpleegkundige wordt onderzocht. Tevens worden 

aanbevelingen naar het werkveld toe gegenereerd. 

3.1.3 Motivatie voor de gekozen methode 

Er werd gezocht naar een geschikte methode om expertise rond web-based interventies te bevragen. 

Een voorbeeld hiervan is de focusgroep. Helaas is er te weinig tijd en ruimte om een volledige, 

uitgebreide focusgroep uit te voeren zoals deze wordt beschreven in recente wetenschappelijke 

literatuur. Toch werd gekozen voor een discussiegroep gebaseerd op het principe van de focusgroep. 

Er werden enkele nadelen aan de focusgroep gevonden (Wester, et al, 2012): 

 Er is een gecreëerde situatie waardoor de deelnemers in hun normale doen en laten gestoord 

worden. Om dit op te heffen wordt anonimiteit verzekerd; 

 Er kunnen groepsdynamische processen optreden. Een voorbeeld is groepsconformiteit, hierbij 

voegen de leden zich naar de dominante mening van de groep (Wester, et al, 2012). Een ander 

voorbeeld is polarisatie binnen de groep waarbij individuele verschillen worden uitvergroot. Om 

dit effect te verminderen wordt het belang van de taak van de gespreksleider benadrukt. Hij 

moet ervoor zorgen dat het gesprek zich op een correcte manier vormt met aandacht voor de 

individuele mening van de deelnemers. 

 

Toch zijn er veel voordelen gevonden aan deze methode: 

 Het is een efficiënte techniek: er worden veel data verzameld op een relatief korte tijd; 

 De onderzoeker leidt het gesprek waardoor hij gericht informatie kan bevragen. Er is met andere 

woorden controle op de groep mogelijk; 

 De interactie tussen de groepsleden brengt met zich mee dat de deelnemers hun mening kunnen 

vergelijken met die van de anderen en er dus zelf iets aan hebben; 

 Volgens Lucassen en Hartman (2007) kan de focusgroep worden gebruikt om personen in het 

werkveld te bereiken. Dit is de belangrijkste reden waarom gekozen werd voor deze methode. Er 

wordt in België gewerkt met web-based interventies om overbelasting van de mantelzorger te 

voorkomen. Toch is dit anders in de praktijk. Het is moeilijk om informatie in te winnen bij 
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verpleegkundigen op de werkvloer. Door een discussiegroep op te stellen kunnen er inzichten en 

ervaringen worden bevraagd bij verpleegkundigen die zich op een relevante manier verhouden 

tot dit thema. 

 

3.2 PRAKTISCHE UITWERKING 

In bijlage 6 is een blanco bundeltje voor de deelnemers van de focusgroep ondergebracht. De 

getekende toestemmingen en de bevestiging van de organisatie zijn terug te vinden in het portfolio. 

3.2.1 Concrete gegevens 

 Inclusiecriteria? 

o u bent een verpleegkundige 

o u hebt expertise in web-based/ICT werken en/of dementie en/of mantelzorg 

 Rekrutering/selectie? 

o Er werd doelgericht gezocht naar een geschikte organisatie waar personen met 

bovenstaande expertise samenkomen. De betrokken vereniging werd gecontacteerd. 

 Waar? 

o Het Universitair Ziekenhuis te Leuven. Er werd samengekomen in een rustige ruimte 

waar iedereen ongestoord kon praten. 

 Wanneer? 

o 13 april 2016 

 Wie is er aanwezig? 

o Ikzelf en de deelnemers 

 Benodigdheden? 

o gesprek opnemer, bundeltjes voor de deelnemers 

 

3.2.2 Inhoudelijke uitwerking 

Volgens Lucassen en Hartman (2007) is het belangrijk dat er een goede structuur voor het gesprek 

wordt opgesteld door de leider. 

Inleiding 

Om het gesprek te beginnen wordt eerst en vooral een inleiding gegeven door de leider. Hierin 

worden de deelnemers welkom geheten. Hij stelt eventuele medewerkers voor zoals begeleiders of 

observatoren. In deze focusgroep wordt bijvoorbeeld mevrouw van Bos vernoemd. De leider zegt 

iets meer over het doel van de focusgroep en kadert het gebeuren. Het wordt duidelijk om welke 

reden net deze deelnemers gekozen werden. 



Brooke Huyghe                                                                                                             Bachelorproef 2015-2016 

- 22 - 

 

Belangrijk is om enkele spelregels af te spreken zodat klaarheid wordt geschept. Er zijn bijvoorbeeld 

geen goede of foute antwoorden, er is telkens maar 1 persoon aan het woord en er is respect voor 

ieders mening. Men moet niet akkoord gaan met de ander, maar elkaar afbreken is niet nodig. 

Vervolgens wordt nog meegedeeld dat het gesprek wordt opgenomen, omdat dit voor de verdere 

analyse handig en zeer wenselijk is. De gegevens zijn vertrouwelijk en worden geanonimiseerd. 

De kern van het gesprek 

Het verloop van het verdere gesprek wordt op voorhand bepaald via richtvragen. Hiervoor zijn 

verschillende methoden mogelijk. In deze focusgroep wordt gebruik gemaakt van een checklist 

waardoor de structuur van het gesprek verduidelijkt wordt. Naast een hoofdvraag komen er 

deelvragen aan bod. 

Lucassen en Hartman (2007) melden dat de eerste vraag die wordt gesteld een soort ijsbreker is. Het 

is een niet-bedreigende openingsvraag, naarmate dat de tijd vordert kunnen de laatste vragen meer 

delicaat worden. De vragen kunnen worden aangepast naargelang de antwoorden van de 

groepsleden, het gesprek is op voorhand niet volledig te bepalen. 

Bij het opstellen van de vragen voor de focusgroep werd er gebaseerd op de bevindingen en 

discussiepunten uit het literatuuronderzoek. Tevens werd een inhoudelijk expert rond het thema 

telefonisch gecontacteerd. Op 7 april 2016 vond er via deze weg een gesprek plaats met meneer S., 

een medewerker van het Expertisecentrum Dementie. Er werden enkele aspecten vernoemd als 

inspiratie voor de invulling van de focusgroep. Zo werd bijvoorbeeld informatie gegeven over hoe hij 

de rol van de verpleegkundige concreet ziet. Ze kan zelf veel kan betekenen voor de mantelzorger. Ze 

kan hem ondersteunen, ruimte bieden voor het delen van zijn emoties, ze kan tools aanreiken en 

informatie bieden rond dementie (Meneer S., 7 april 2016, telefoongesprek). Dit gaf inspiratie over 

bijvoorbeeld de deelvraag rond de rol van de verpleegkundige. 

Afronding 

Het gesprek wordt afgerond met een dankwoordje voor alle deelnemers. De leider deelt mee dat de 

analyse van het gesprek hen achteraf wordt bezorgd. 

3.2.3 Korte schematische voorstelling van de checklist 

In bijlage 7 is een uitgebreide weergave van de checklist opgenomen. Hieronder wordt een verkorte 

schematische uitwerking weergegeven. 
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 Inleiding 

 Ervaringen met web-based interventies? 

o Voorbeelden van web-based interventies in België? 

 Voordelen van web-based interventies? 

o Kan een interventie die enkel web-based is wel effectief zijn? 

o Nood aan combinatie van web-based met een andere vorm van hulpverlening? 

 Hiaten en problemen in de verpleegkundige praktijk 

o Geriatrische mantelzorger in de thuissituatie? 

o Werking van web-based interventies met andere culturen? 

o Nadelen aan web-based werken? 

 Rol van de verpleegkundige bij web-based interventies? 

o Voldoende expertise bij de huidige verpleegkundigen? 

o Nuttig om hier tijd in te steken? 

o Haalbaarheid van web-based werken? 

 Aanbevelingen voor het verpleegkundige werkveld? 

o Nood aan extra wetenschappelijk onderzoek naar web-based interventies? 

o Implementatie in het werkveld? 

 Bedenkingen? 

 Slotwoord 

3.2.4 Analyse van de focusgroep 

Ter introductie wordt de link tussen de focusgroep en de gevonden literatuur verduidelijkt. De 

vragen en de discussiepunten die worden behandeld tijdens het gesprek, zijn gebaseerd op 

bedenkingen vanuit de wetenschappelijke literatuur. Dit werd gecombineerd met de kennis van 

personen die een sterke band hebben met de verpleegkundige praktijk. Zo werden aanbevelingen 

gecreëerd vanuit een wetenschappelijk onderbouwde, kritische bespreking. 

Ervaringen met web-based interventies 

De introductievraag voor de focusgroep ging over het al dan niet hebben van ervaringen met web-

based interventies. Hierop volgde geen overtuigend antwoord. De verpleegkundigen hadden er  

weinig concrete ervaring mee. Wel had met kennis van een nieuwe, recente webtool gemaakt door 

het Kenniscentrum Mantelzorg en het Expertisecentrum Dementie. Dementie en nu is een 

combinatie van 2 vormen van hulverlening. Het bestaat enerzijds uit lotgenotencontact waarbij de 

deelnemers ongeveer 10 maal samenkomen en anderzijds uit een webtool om kennis over dementie 

via het internet te verkrijgen. Een verpleegkundige gaf weer dat de meeste gebruikers hiervan vaak 

emotioneel terugkeren van de contactmomenten. Het blijkt zeer belangrijk te zijn dat ze hun emoties 
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rond hun thuiservaringen en rond hun beleving van de zorgzwaarte kunnen delen. Een kritische vraag 

werd gesteld: is de web-based toepassing puur zakelijk of kunnen er ook emoties over het internet 

worden gecommuniceerd? Hierop werd niet rechtstreeks een antwoord geformuleerd door de leden 

van de focusgroep. 

Voordelen van web-based interventies 

Enkele voordelen kwamen aan bod. Ten eerste meldde een verpleegkundige dat de web-based 

interventie makkelijk te gebruiken is aangezien de mantelzorgers deze kunnen toepassen van thuis 

uit. Ten tweede kunnen ze gebruikt volgens het ritme van de mantelzorger. Wanneer hij het moeilijk 

heeft, kan hij er meteen naar grijpen. Ten derde werd de vraag gesteld wat de web-based interventie 

net inhoudt. Het kan gaan over een samenraapsel van meerdere filmpjes met uitleg rond hoe men 

best omgaat met een bepaald gedrag. Het kan zich meer richten op tips over hoe men kan 

communiceren met de persoon met dementie. De web-based interventie kan ook een learning 

community zijn, een soort discussiegroep. Een verpleegkundige legde zo de link met sociale 

netwerksites zoals Facebook®. 

Een gesloten vraag werd gesteld in de bundel voor de deelnemers. 43% denkt dat web-based werken 

op economisch vlak een voordeel is. 43% bekijkt dit als een nadeel, 14% had hierover geen mening 

(tabel 1). 

Tabel 1: Is web-based werken op economisch vlak een voordeel? 

antwoordmogelijkheid absolute frequentie 

ja 3 

neen 0 

soms 3 

geen van bovenstaande 0 

geen mening 1 

 totaal 7 

 

Problemen en hiaten rond het gebruik van web-based interventies 

Een eerste discussiepunt ging over de geriatrische mantelzorger in de thuissituatie. Hoe zou hij 

passen in het verhaal van het web-based werken? Hierop antwoordde een verpleegkundige dat het 

belangrijk is om in het achterhoofd te houden dat de mantelzorger van een hoogbejaarde vaak zelf al 

zeer oud is. Er werd een verschuiving opgemerkt: over 20 jaren zullen web-based toepassingen meer 

van dienst zijn. Hierop werd meteen een tegenantwoord geboden. Er kan dan onder de bevolking 

een soort allergie bestaan voor alles wat met klikken, swipen en schermen te maken heeft. Misschien 

verkiest men dan terug persoonlijk contact boven het internet als medium. Men vond daarom dat 
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deze mix er altijd zou moeten blijven. Rond de geriatrische mantelzorger werd een gesloten vraag 

gesteld. Onderschatten we ouderen dat ze niet web-based zouden kunnen werken? 43% vond dat we 

hen onderschatten, 57% vond van niet (tabel 2). 

Tabel 2: Onderschatten we ouderen dat ze niet web-based zouden kunnen werken? 

antwoordmogelijkheid absolute frequentie 

ja 3 

neen 0 

soms 4 

geen van bovenstaande 0 

geen mening 0 

 totaal 7 

 

Een tweede discussiepunt ging over web-based interventies en andere culturen. Hoe zouden andere 

culturen hier tegenover staan? Een verpleegkundige antwoordde dat in elke cultuur ‘mantelzorg’ een 

andere definitie heeft. Het is belangrijk om de typologie van deze persoon in het achterhoofd  te 

houden bij het aanreiken van web-based toepassingen. Elke cultuur gaat om met het internet en 

informatica, maar het is belangrijk te weten hoe je de gebruiker ervan in zijn cultuur benadert. 

Iemand anders gaf een voorbeeld aan van hoe de nood aan menselijk contact in culturen kunnen 

verschillen. In de cultuur van Turkse families is het zeer normaal dat bij een overlijden de familiale 

opvang zeer groot is. Ze komen geregeld samen op vaste tijdstippen en hebben veel meer nood aan 

menselijk contact. Bij een Afrikaans gezin is dit minder belangrijk. 

Naast de eerder vernoemde voordelen kwamen ook enkele nadelen van web-based interventies aan 

bod. Een lid van de focusgroep benoemde een nadeel waarop zeer sterk werd ingegaan. Een 

interventie waarbij een lotgenotengroep werkelijk fysiek met elkaar samenkomt, heeft een groter 

interactief karakter. Dit kan je niet in dezelfde mate bekomen via een web-based interventie. Een 

nadeel zou dus kunnen zijn dat er niet voldoende fysiek contact is. Ten tweede kan web-based 

werken soms niet goed passen bij een mantelzorger. Wanneer men enkel op deze manier werkt, 

komt blended learning niet naar voren. Een verpleegkundige zei dat niet iedereen leert op dezelfde 

manier. Sommige mensen hebben veel meer aan het lezen van een boek over dementie, anderen 

hebben meer nood aan persoonlijk contact. Ook in dit laatste aspect zit nog een verschil: de ene 

praat liever met een kennis of een buur, de andere praat liever met professionals. Een 

verpleegkundige zei dat men de web-based toepassing moet aftoetsen met de leermogelijkheden en 

de voorkeuren van de gebruikers ervan. 

Als aanvulling op dit nadeel voegde iemand hieraan toe dat de web-based interventie in een rij kan 

worden geplaatst. Voor de ene persoon zal dit voordelig zijn als deze in het begin van een traject 
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wordt aangereikt. Voor sommigen zal het eerder een aanvulling zijn op voorafgaande interventies. 

Soms zal het alleenstaand kunnen werken, soms is er nood aan een combinatie. Het is misschien 

beter om deze te combineren met een andere interventie. 

Een derde nadeel was dat bij een web-based interventie de informatie altijd op het internet blijft 

staan. Het kan voor mensen een hinderpaal zijn om veel op het net te zetten, want dit blijft een zeer 

lange tijd makkelijk traceerbaar. Het is belangrijk om mensen hierover in te lichten zodat zij een 

goede begeleiding krijgen. Ten vierde werd nog een bedenking gemaakt. Door het feit dat de 

gebruikers de interventie kunnen toepassen op het moment dat het hen uitkomt, kan het ook een 

valkuil inhouden. De web-based interventie kan zo bijvoorbeeld links blijven liggen en niet worden 

gebruikt. 

De rol van de verpleegkundige bij web-based interventies 

Volgens de deelnemers van de focusgroep is het belangrijk dat de verpleegkundige op tijd in beeld 

komt binnen het aanreiken van de web-based interventies. Bij dementie wordt er vaak pas laattijdig 

opgemerkt dat er iets aan de hand is waardoor de mantelzorger al een lange periode oververmoeid 

kan zijn. Hierop klonk al snel het woord ‘multidisciplinair’ in het gesprek. Er moet worden 

samengewerkt met andere diensten zodat er ook via andere kanalen informatie tot bij de 

mantelzorger kan worden gebracht. Dit gaat bijvoorbeeld over thuishulp, poetshulp enzovoort. Ook 

de huisarts is een belangrijke schakel. Een verpleegkundige voegde hieraan toe dat ook niet-

professionelen zoals vrijwilligers en de gepensioneerdenkring mensen vroegtijdig kunnen opvangen. 

Ook de media kan binnen het thema overbelasting van de mantelzorger een rol spelen. Zij kunnen 

immers continue aandacht geven en regelmatig herhalen dat er interventies bestaan. 

Een andere vraag rond de rol van de verpleegkundige werd gesteld in de bundel voor de deelnemers. 

Deze hield in of er een opleiding voor de verpleegkundige nodig is om web-based te werken. 57% 

vond van wel, 14% vond van niet. 29% vond dat er soms een opleiding nodig is (tabel 3). 

Tabel3: Is er nood aan een opleiding voor de verpleegkundige om web-based te werken? 

antwoordmogelijkheid absolute frequentie 

ja 4 

neen 1 

soms 2 

geen van bovenstaande 0 

geen mening 0 

 totaal 7 
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De focusgroep vond dat het vooral belangrijk is dat de verpleegkundige weet waar ze de nodige 

informatie kan vinden en hoe ze mensen op weg kan helpen om ermee om te gaan. Ze moet weten 

hoe ze kan zoeken naar mogelijke oplossingen en interventies. De focusgroep is van mening dat de 

jonge verpleegkundigen van de toekomst reeds voldoende kennis hebben over het internet. Er is 

vooral werk om deze technieken naar de reeds werkende verpleegkundigen over te brengen. 

Een volgende vraag hield in of het haalbaar is om in de huidige werkdruk van verpleegkundigen aan 

de slag te gaan met web-based interventies. Een belangrijke rol is volgens de focusgroep weggelegd 

voor de hoofdverpleegkundige. Hij moet zijn team motiveren om met deze interventies te werken 

zodat dit een deel van hun verantwoordelijkheid wordt. Bijgevolg moet het hoofd zelf zijn 

verantwoordelijkheid als coördinator hiervan opnemen. Een verpleegkundige meldde ook dat het al 

dan niet toepassen van de interventie afhangt van welke job de hulpverlener uitvoert. 

In de vragenlijst werden nog 2 gesloten gevragen gesteld die passen binnen dit sub thema. Op de 

vraag ‘is er nood aan specifieke kennis om ermee aan de slag te gaan bij mantelzorgers?’ antwoordde 

71% ‘ja’, 14% antwoordde ‘neen’ (tabel 4). 

Tabel 4: Is er nood aan specifieke kennis om hiermee aan de slag te gaan bij mantelzorgers? 

antwoordmogelijkheid absolute frequentie 

ja 5 

neen 1 

soms 1 

geen van bovenstaande 0 

geen mening 0 

 totaal 7 

 

71% vond dat web-based interventies op dit moment onvoldoende bekend zijn onder de 

professionele hulpverleners (tabel 5). 29% vond dat ze slechts soms bekend zijn. 

Tabel 5: Zijn web-based interventies nu reeds bekend genoeg onder de professionele hulpverleners? 

antwoordmogelijkheid absolute frequentie 

ja 0 

neen 5 

soms 2 

geen van bovenstaande 0 

geen mening 0 

 totaal 7 
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Aanbevelingen voor het verpleegkundige werkveld 

Volgens de focusgroep is er nood aan meer onderzoek naar de effectiviteit van web-based 

interventies. De gebruikers ervan moeten het nut en het voordeel kennen en geloven. Iemand zei dat 

de tools er op dit moment handig en bruikbaar uitzien, maar hij stelde de vraag wat het effect ervan 

is. Er wordt een wetenschappelijk antwoord verwacht op de vraag ‘hoe vaak worden ze reeds 

gebruikt?’. 

Een aanbeveling die hierop volgt, houdt in dat het belangrijk is aan te tonen wat de uitkomsten van 

de onderzoeken zijn. Men kan de interventies op verschillende variabelen scoren. Vooraleer ermee 

aan de slag wordt gegaan in de praktijk moet gekend zijn op welk probleem van de mantelzorger de 

interventie net effect heeft. Deze informatie moet worden meegegeven met de verpleegkundige die 

de interventie aanreikt aan de patiënten en zijn mantelzorger. 

Een derde aanbeveling draait rond het concept blended learning. De verpleegkundigen zijn van 

mening dat er meer nodig is dan alleen maar web-based werken. Deze interventie zou kunnen 

worden gecombineerd met andere hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een samenkomst met 

lotgenoten. Een mix zou moeten aanwezig zijn. 

Ten vierde wordt de nadruk gelegd op de nood aan samenwerking met andere organisaties. Zo 

moeten web-based interventies bijvoorbeeld worden gekoppeld aan bijvoorbeeld verenigingen voor 

patiënten zoals het Vlaams Patiëntenplatform. Hierdoor kunnen deze interventies meer toegankelijk 

en openbaar worden gemaakt. Het mag geen op zich alleen staande website worden. Een 

verpleegkundige meldde dat er bijvoorbeeld veel potentieel zit in het aanreiken van interventies via 

mutualiteiten. Zij kunnen een breed publiek informeren. 

Ten vijfde werd een bedenking gemaakt rond de vraag door wie de interventie moet worden 

ingeleid. Vaak gebeurt dit door mensen die in de zorg staan. Op dit inzicht brengt een 

verpleegkundige een persoonlijk voorbeeld naar voren. De conclusie hiervan was dat een uitleg of 

een toelichting vaak sneller wordt aanvaard door verpleegkundigen dan door een niet-professioneel 

familielid. Het is belangrijk dat de web-based interventie door verpleegkundige voldoende wordt in 

kaart gebracht en dat zij de mantelzorger stimuleert tot gebruik ervan. Hierdoor zal er waarschijnlijk 

meer medewering van de gebruiker zijn. 

Een laatste suggestie gaat eerder over de ontwikkeling van de interventie. Een verpleegkundige 

meldt dat mantelzorger zijn verschillende betekenissen kan hebben. Voor een persoon met dementie 

ben je een andere mantelzorger dan voor iemand met bijvoorbeeld een oncologisch probleem. Voor 

een buur zorgen is iets anders dan voor je tante zorgen. Er moet specifiek worden gekeken welke 
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mantelzorger je voor je hebt alvorens je de interventie aanreikt. Dit is een aandachtspunt bij het 

creëren van een nieuwe web-based tool. 

In het document met de gesloten vragen werd een vraag gesteld die past binnen het kader van 

aanbevelingen naar de praktijk. Deze luidde als volgt: ‘is er bijkomende hulp nodig om ouderen te 

helpen omgaan met web-based interventies?’. 43% vonden de hulp nodig, 57% vond dit niet (tabel 

6). Er is een onevenwicht in de mening van de verpleegkundigen rond deze mogelijke aanbeveling 

naar de praktijk toe. 

Tabel 6: Is er bijkomende hulp nodig om ouderen te helpen omgaan met web-based interventies? 

antwoordmogelijkheid absolute frequentie 

ja 3 

neen 0 

soms 4 

geen van bovenstaande 0 

geen mening 0 

 totaal 7 

 

Bedenkingen en aanvullingen op het thema 

De slotvraag voor de focusgroep was de volgende: ‘is web-based werken door de verpleegkundige 

toekomstmuziek?’. Hierop kwam een duidelijk antwoord van de deelnemers. Ze vinden dat het een 

van de mogelijkheden is, maar het is volgens hen niet dé toekomst. Ze zien web-based interventies 

eerder aanvullend op het (reeds aanwezige) aanbod. Een verpleegkundige zei dat er met het web-

based werken een nieuw medium is geboren. Hier moeten we allemaal mee leren omgaan. 
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4. DISCUSSIE 

 

4.1 KRITISCHE BESPREKING LITERATUUR 

Er zijn onderzoeken uit verschillende landen gevonden. Het artikel over de Mastery over Dementia 

van Blom, et al (2015) is ontwerpen in Nederland. Wanneer men hierover informatie opzoekt, krijgt 

men resultaten uit ons buurland. Wanneer men dit echter in België gaat opzoeken worden geen of 

zeer weinig resultaten gevonden. Een kritische bemerking is dan ook waarom web-based interventies 

in België beperkt worden gebruikt. Zoals reeds aangegeven is het aantal zorgvragers met dementie 

hoog en dit aantal zal nog toenemen. Voor al hun mantelzorgers zouden deze interventies wel 

bruikbaar kunnen zijn. Een gevolg van de vaststelling dat dit niet wordt toegepast of het niet bekend 

is, is dat het niet wordt aangeboden door verpleegkundigen. Wanneer ze toch weet zouden hebben 

van deze interventies zijn er andere oorzaken te vinden waardoor ze deze niet aankaarten bij hun 

patiënten. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er een verhoogde werkdruk en meer tijdsdruk is, minder 

personeel en het feit dat er meer moet gebeuren op kortere tijd. Er wordt in praktijk niet voldoende 

iets actief ondernomen door de verpleegkundige, wat niet in de lijn ligt van een verbetering van onze 

gezondheidszorg. 

In de gevonden literatuur wordt vermeld wat de voordelen zijn van web-based interventies. Zo 

werkten Pagán-Ortiz, et al (2014) bijvoorbeeld een interventie uit die specifiek gericht is op Spaanse 

mantelzorgers. Ook in België zijn er verschillende etnische groepen. Deze families kunnen misschien 

moeilijker de weg vinden naar hulpverleningsorganisaties. Web-based interventies kunnen een 

potentiële weg zijn om deze groepen te bereiken. 

Er kan een kritische blik worden geworpen door eens verder te kijken en na te denken over de 

nadelen. Deze worden zelden vermeld. Een voorbeeld is de bruikbaarheid van deze interventies. Om 

deze te kunnen toepassen, is er nood aan een computer. Wat als de mantelzorger deze niet tot zijn 

beschikking heeft? Deze personen vallen dan uit de boot, wat een jammere zaak is. Hier is een link te 

vinden met de trend van consumeren in onze samenleving (De Bruyn, 2015). Anders gezegd leven we 

in een consumptiemaatschappij. We moeten allerlei zaken op korte termijn kopen om in de 

maatschappij te blijven tellen. Personen die geen computer hebben of deze niet kunnen betalen, 

vallen uit de boot van onze leefwereld. Misschien zit er achter deze web-based interventies dus ook 

een economische drijfveer. Om een computer te kunnen gebruiken, moet men deze eerst hebben. 

Hiervoor zijn middelen nodig, wat kan leiden tot discriminatie van minder bedeelde sociale klassen. 

Zij hebben immers vaak onvoldoende geld om dure zaken te kopen. 
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Een andere bedenking bij het gebruik van web-based interventies is de toepasbaarheid op 

verschillende leeftijdsgroepen. Veel mantelzorgers zijn vaak de partner van de persoon met 

dementie. Zij hebben dikwijls een hogere leeftijd en zijn niet opgegroeid met computers en internet. 

Zij vallen misschien sneller uit de boot van de groep waarbij deze interventies wel kunnen gebruikt 

worden. Hoe kan bijvoorbeeld een man van 85 jaar, als enige mantelzorger, web-based te werk gaan 

in zijn thuissituatie? Een belangrijke vraag om te stellen bij deze interventies is of alle mantelzorgers 

hier wel nood aan hebben. Oudere personen zijn zoals vermeld vaak niet opgegroeid met het idee 

van de huidige samenleving. We leven in een maatschappij waarin iedereen moet kunnen omgaan 

met websites. Zonder kennis van het web en ICT kom je niet ver in deze huidige tijd. Oudere mensen 

staan dus vaak zeer ver af deze trends, omdat ze het nooit geleerd hebben. Het geloof in de 

effectiviteit van web-based interventies is volgens mij een grote uitdaging om deze doelgroep van 

oudere mantelzorgers te bereiken. 

Bij het verwerken van de literatuur valt het op dat de methodologie van artikels over web-based 

interventies nog niet op punt staat. Bij elke studie is er wel een aspect te vinden die de kwaliteit van 

het onderzoek vermindert. Hierdoor heeft men geen absolute zekerheid over de invloed van de 

interventie op de gekozen variabelen. Zo zijn er verschillende artikels waarbij de uitkomsten niet 

significant zijn. Een voorbeeld is het artikel van Pagán-Ortiz, et al (2014). Een bedenking die wordt 

gemaakt is wat de oorzaak is van de methodologie die nog niet excellent verloopt. Meestal is er een 

zeer kleine steekproef gebruikt. Kwok, et al (2014) hebben een onderzoek gedaan waarbij deze 

slechts 26 mantelzorgers deelnamen aan de studie. Dit is een zeer kleine groep om achteraf besluiten 

rond te vormen die geldig zijn voor de ganse populatie. In de literatuur wordt duidelijk dat men vaak 

proefpersonen actief moet opzoeken om hen warm te maken voor een deelname. In het artikel van 

Pagán-Ortiz, et al (2014) heeft men bijvoorbeeld reclame gemaakt via reclameblaadjes, brieven en 

flyers. Zijn mensen misschien niet geïnteresseerd om deel te nemen aan deze studies? Ziet de 

populatie van de studies zelf het nut niet in van deze interventies? Dit zijn interessante vragen om 

mee aan de slag te gaan. Misschien is het nog te vroeg om online te werk te gaan. Hoe kan in 

toekomstige onderzoeken worden vermeden dat noodgedwongen gewerkt moet worden met een 

kleine steekproef? Een ander veel voorkomend nadeel in de methodologie is de hoge drop out. Blom, 

et al (2015) melden bijvoorbeeld dat bij hun studie 3 op 10 mantelzorgers afhaakten. Dit kan erg 

storend werken, zeker wanneer deze proefpersonen tot de experimentele groep behoren. 

Bij het schrijven van de literatuurstudie werd een bedenking gemaakt over de inhoud van web-based 

interventies. Het viel op dat alle artikels overbelasting proberen te voorkomen door zich toe te 

spitsen op het verbeteren van negatieve ervaringen van de mantelzorger. Blom, et al (2015) deed 

een onderzoek waarbij men de symptomen van angst en depressie wou verbeteren. Waarom 

probeert men geen interventie uit te werken die zich richt op het verbeteren van het positieve in de 
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zorgrelatie? Dit is een insteek die zich richt op de positieve eigenschappen van mantelzorg. De Boer, 

Oudijk, Broese van Groenou en Timmermans (2012) weten bijvoorbeeld dat mantelzorgers leuke 

momenten kunnen hebben met hun ziek familielid of dat de mantelzorg hen een goed gevoel kan 

geven. Door deze positieve ervaringen kunnen negatieve symptomen misschien verbeteren. 

Een belangrijk slotvraag is of de ideale web-based interventie bestaat. Dit werd reeds aangereikt 

door Blom, et al (2015). Zij melden dat niet elke online interventie past bij elke mantelzorger. Ze 

benadrukken de nood aan verder onderzoek om uit te maken welke soort geschikt is voor een 

bepaalde mantelzorger. Het kan zijn dat een web-based interventie door een mantelzorger als verre 

van ideaal wordt beschouwd. Personen die liever face to face contact hebben, zullen misschien niet 

graag gebruik maken van deze soort. 

 

4.2 KRITISCHE BESPREKING PRAKTIJKGEDEELTE 

Bij het kritisch reflecteren over de realisatie van het praktijkgedeelte worden er enkele positieve en 

negatieve aandachtspunten benoemd. 

Het uitvoeren van de focusgroep is vrij goed verlopen. Normaal gezien zou ik deze zelf leiden in 

aanwezigheid van mijn begeleidster, maar wegens omstandigheden heb ik deze discussiegroep alleen 

uitgevoerd. Dit was voor mezelf in eerste instantie een gedachte die me vrij onzeker maakte, maar 

uiteindelijk heb ik dit wel goed gegaan. Enkele positieve punten zijn te melden aan het 

praktijkgedeelte. Vooraf was er een goede structuur opgesteld waardoor het gesprek voorbereid 

werd gestart. Er was een duidelijke tijdslimiet die werd nageleefd en gehaald. Alle vragen werden 

gesteld en er werden nuttige, uitgebreide antwoorden van de deelnemers teruggegeven. Er zijn 

enkele bemerkingen die in het achterhoofd worden gehouden. Zo is het belangrijk dat er geen 

overlappende vragen zijn in het gesprek en in de gesloten vragenlijst. Dit is door een vergissing wel 

gebeurd. Ten tweede kan er best een goede bandopnemer worden gebruikt. Nu was het gesprek 

opgenomen met een smartphone, hierdoor was het geluid soms niet duidelijk te horen. Tot slot 

vermeld ik dat ik die dag zenuwachtig was voor het leiden van het gesprek. Ik neem mee dat ik in het 

vervolg ga proberen rustiger te zijn, niet alleen voor mezelf maar ook voor een vlotte uitvoering van 

de focusgroep. 

In deze kritische bespreking worden nog enkele linken besproken tussen de mening van de 

focusgroep en van meneer S. Er werd op 7 april 2016 telefonisch contact gelegd met deze 

medewerker van het Expertisecentrum Dementie. Een eerste link situeert zich binnen de nadelen van 

web-based interventies. Zo werd er eerder benoemd dat er mogelijks niet voldoende fysiek contact 

is. Meneer S. (telefoongesprek, 7 april 2016) meldde ook dat een interventie ter ondersteuning van 
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de mantelzorger volledig web-based maken niet goed is. Zo komen ze niet fysiek samen en hebben 

ze dus geen echt lotgenotencontact. Hiermee werd bij het ontwikkelen van Dementie en nu rekening 

gehouden: slechts een deelaspect vindt online plaats zodat de mantelzorgers toch nog fysiek kunnen 

samenkomen. 

In het kader van de rol van de verpleegkundige een vraag gesteld naar de haalbaarheid van het web-

based werken door de verpleegkundige. Hierop werd geantwoord dat de hoofdverpleegkundige een 

belangrijke schakel is in het motiveren van zijn team om deze toe te passen. De mening van meneer 

S. ondersteunt die van de focusgroep in zijn artikel (Steyaert, J., Knaeps, J. (2016):  

“Diensthoofden spelen een belangrijke rol om de verzorgenden bewust te maken van hun 

mogelijke rol in het versterken van mantelzorg rondom ‘hun mensen’. Ze moeten duidelijk 

maken dat verzorgenden hiervoor een mandaat hebben vanuit de samenleving en hun 

organisatie”. 

Een lid van de focusgroep meldde dat het al dan niet toepassen van de interventie afhangt van welke 

job de hulpverlener uitvoert. Ook dit beaamde meneer S. in het telefoongesprek. Hij zei dat een 

verpleegkundige van de sociale dienst van een woonzorgcentrum meer tijd zal besteden aan de 

mantelzorger dan iemand werkzaam op een afdeling geriatrie in het ziekenhuis. 

Een laatste link met de mening van meneer S. ligt in de aanbevelingen rond de web-based 

interventies. Volgens de focusgroep is er nood aan meer onderzoek naar de effectiviteit van deze 

interventies. Ook Steyaert, J. en Knaeps, J. (2016) melden de nood aan onderzoek in hun artikel: 

“En ook onderzoekers hebben huiswerk: de bestaande literatuur over de psychologie van de 

mantelzorger moet verwerkt worden tot een concrete ‘aanpakkennis’, op maat van de 

Vlaamse context. Hoe het sociaal netwerk rond een cliënt in beeld brengen en activeren? 

Wanneer dreigt de mantelval?”. 

Een belangrijke doel van het praktisch gedeelte was het bevragen wat de ervaringen van de 

verpleegkundigen zijn in verband met web-based interventies. Dit bleek miniem te zijn, slechts 

enkelen hadden kennis over een bepaalde tool. Er blijkt een kloof te zijn tussen de theorie en de 

praktijk. Er zijn immers al enkele onderzoeken rond het onderwerp uitgevoerd en er worden web-

based interventies gecreëerd. De ervaringen in de praktijk zijn toch nog miniem. Het tweede doel 

was het verkrijgen van enkele aanbevelingen voor het verpleegkundige werkveld. Hierop kreeg ik een 

uitgebreid antwoord. Het blijkt dat er nog veel suggesties te bieden zijn rond dit thema. De 

aanbevelingen die naar voren zijn gekomen in deze focusgroep kunnen een aanknopingspunt zijn 

voor volgende toekomstige studies. Het is duidelijk dat het verhaal van de web-based interventies 

nog niet volledig geschreven is. 
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BESLUIT 

Er kan een antwoord worden geformuleerd op de vooropgestelde onderzoeksvragen. De eerste 

onderzoekvraag luidde als volgt: ‘welke soorten verpleegkundige web-based interventies bestaan er 

om te voorkomen dat een mantelzorger van een persoon met dementie overbelast wordt?’. Er 

bestaan verschillende soorten web-based interventies met dit doel. In het literatuuronderzoek 

werden 4 vormen nader bekeken namelijk een online leerinstrument en een website voor sociale 

steun en informatie. Ook een online tool rond cognitieve gedragstherapie en een web-based 

beoordelingsinstrument van psychosociale noden zijn soorten web-based interventies. Naast deze 

vormen is het mogelijk dat er nog andere soorten zijn, deze verder onderzoeken is een suggestie 

voor toekomstig onderzoek. 

De tweede onderzoeksvraag was de volgende: ‘wat is het effect van web-based interventies om te 

voorkomen dat een mantelzorger van een persoon met dementie overbelast wordt?’. De effecten 

van de interventies die nader werken bekeken zijn wisselend. Sommige tools haalden significante 

resultaten, zoals vermindering van symptomen van depressie en angst en stress van de 

mantelzorger. Cognitieve gedragstherapie gaf een vermindering van de symptomen van de persoon 

met dementie. Andere resultaten waren niet significant. 

De laatste onderzoeksvragen luidden als volgt: ‘wat zijn de ervaringen van verpleegkundigen rond 

web-based interventies ter voorkoming van overbelasting van een mantelzorger van een persoon 

met dementie? Wat zijn aanbevelingen naar het werkveld toe?’. Er waren bij de focusgroep weinig 

ervaringen van verpleegkundigen rond het gebruik van de interventies. Wel werden vele 

aanbevelingen geformuleerd. Zo is er meer nood aan onderzoek naar de effectiviteit van web-based 

interventies zodat concrete uitkomsten worden bereikt. De web-based interventie kan best worden 

gecombineerd met andere vormen van hulpverlening zoals lotgenotencontact. Hierbij is een 

aanbeveling om samen te werken met andere organisaties. De interventie moet voldoende worden 

gemotiveerd zodat de mantelzorger deze gebruikt. Bij het creëren van een nieuwe tool moet 

gekeken worden naar de eigenheid van de mantelzorger. 

Door het maken van deze bachelorproef heb ik enkele inzichten verkregen die me zullen bijblijven in 

mijn toekomstige loopbaan als verpleegkundige. Ik heb meer kennis over web-based interventies, 

deze kan ik zeker gebruiken in het werkveld. Ik heb me meer verdiept in hoe ik wetenschappelijk en 

kritisch te werk kan gaan, mijn onderzoeks- en schrijfcapaciteiten zijn verbeterd. Deze winst kan 

alleen maar voordelig zijn en wordt meegenomen in mijn rugzak met verpleegkundige kennis en 

kunde. 

 



Brooke Huyghe                                                                                                             Bachelorproef 2015-2016 

- 35 - 

 

LITERATUURLIJST 

Agentschap Zorg & gezondheid (2015). Basisregelgeving thuiszorg. Geraadpleegd op 11 oktober 

 2015, http://www.gezondheidsconferentie-kankeropsporing.be/basisregelgeving_thuiszorg/ 

Alzheimer Liga (2013). Dementie - Informatie. Geraadpleegd op 20 oktober 2015,

 http://www.alzheimerliga.be/info/ 

Alzheimer Liga (2013). Het syndroom dementie. Geraadpleegd op 11 januari 2016,

 http://www.alzheimerliga.be/nl/het-syndroom-dementie/ 

Blom, M., Zarit, S., Zwaaftink, R., Cuijpers, P., Pot, A. (2015). Effectiveness of an internet intervention 

 for family caregivers of people with dementia: results of a randomized controlled trial. Plos 

 One 10(2), 1-11. 

De Boer, A., Oudijk, D., Broese van Groenou, M., Timmermans, J. (2012). Positieve ervaringen door 

 mantelzorg: constructie van een schaal. Tijdschrift gerontol geriatr (43), 243-254. 

De Bruyn, M. (2015). Maatschappelijke debatten. Mechelen: Thomas More Mechelen. 

Gies, C., Pierce, L., Salvador, D., van der Bijl, J., Steiner, V. (2013). Web-based psychosocial assesment 

 for caregivers of persons with dementia: a feasibility study. Rehabilitation Nursing 

 Foundation, 39(2), 102-109. 

Kennispunt Mantelzorg (s.a.). Wat is mantelzorg? Geraadpleegd op 12 januari 2016,  

  http://www.mantelluisteren.be/index.php/zorgverleners 

Kwok, T., Au, A., Wong, B., Ip, I., Mak, V., Ho, F. (2014). Effectiveness of online cognitive behavioral 

 therapy on familiy caregivers of people with dementia. Clinical interventions in aging, 9, 631-

 636. 

Lucassen, P., olde Hartman T (red). (2007). Kwalitatief onderzoek. Bohn Stafleu van Loghum, Houten 

McKechnie, V., Barker, C., Stott, J. (2014). Effectiveness of computer-mediated interventions for 

 informal carers of people with dementia - a systematic review. International 

 Psychogeriatrics, 26(10), 1619-1637. 

NVKVV (2015). Een mantelzorger opleiden. Geraadpleegd op 11 januari 2016,

 http://nvkvv.be/file?fle=695108&ssn=539a520f54ae5fd76da5adee84ef24cb8f0ed91d 

http://www.alzheimerliga.be/info/


Brooke Huyghe                                                                                                             Bachelorproef 2015-2016 

- 36 - 

 

Pagán-Ortiz, M., Cortés, D., Rudloff, N., Weitzman, P., Levkoff, S. (2014). Use of an online community 

 to provide support to caregivers of people with dementia. J Gerontol Soc Work, 57(0), 694-

 709. 

Stephen, A., Thompson, D., Low, L. (2015). A Web-Based Psychoeducational Program for Informal 

 Caregivers of Patients With Alzheimer’s Disease: A Pilot Randomized Controlled Trial. Journal 

 of Meical Internet Research, 17(5), e117. 

Steyaert, J., Knaeps, J. (2016). Mantelzorg: over wat is en zou kunnen zijn. Geraadpleegd op  23 april 

 2013, http://sociaal.net/analyse-xl/mantelzorg-is-en-zou-kunnen/ 

Truzzi, A., Valente, L., Ulstein, I., Engelhardt, E., Laks, J., Engedal, K. (2012). Burnout in familial 

 caregivers of patients with dementia. Official journal of the brazilian psychiatric association, 

 34(4), 405-412. 

Tsai, C., Lee, Y., Lee, W., Hwang, J., Wang, S., Fuh, J. (2015). Depression of familiy caregivers is 

 associated with disagreements on life-sustaining preferences for treating patients with 

 dementia. Plos one 10(7), 1-11. 

Wereldgezondheidsorganisatie (2015). Dementia. Geraadpleegd op 2 november 2015,

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/en/ 

Wester, F., Renckstorf, K., Scheepers, P.(2012). Onderzoekstypen in de communicatiewetenschap. 

 Adformatie Groep, Amsterdam p 533-559 

 

Lijst van figuren 

Figuur 2. S.n., Draagkracht - draaglast [afbeelding]. Geraadpleegd op 15 februari 2016, 

 http://www.mantelluisteren.be/index.php/zorgverleners 

 

 

 

 

 

 

http://sociaal.net/analyse-xl/mantelzorg-is-en-zou-kunnen/


Brooke Huyghe                                                                                                             Bachelorproef 2015-2016 

- 37 - 

 

LIJST VAN BIJLAGEN 

Bijlage 1: Basisartikel 1 

Blom, M., Zarit, S., Zwaaftink, R., Cuijpers, P., Pot, A. (2015). Effectiveness of an internet 

intervention for family caregivers of people with dementia: results of a randomized 

controlled trial. Plos One 10(2), 1-11. 

Bijlage 2: Basisartikel 2 

Pagán-Ortiz, M., Cortés, D., Rudloff, N., Weitzman, P., Levkoff, S. (2014). Use of an online 

community to provide support to caregivers of people with dementia. J Gerontol Soc Work, 

57(0), 694-709. 

Bijlage 3: Basisartikel 3 

Kwok, T., Au, A., Wong, B., Ip, I., Mak, V., Ho, F. (2014). Effectiveness of online cognitive 

behavioral therapy on familiy caregivers of people with dementia. Clinical interventions in 

aging, 9, 631-636. 

Bijlage 4: Basisartikel 4 

Gies, C., Pierce, L., Salvador, D., van der Bijl, J., Steiner, V. (2013). Web-based psychosocial 

assesment for caregivers of persons with dementia: a feasibility study. Rehabilitation Nursing 

Foundation, 39(2), 102-109. 

Bijlage 5: Tabel van de resultaten 

Bijlage 6: Bundel voor de deelnemers: blanco informed consent en gesloten vragen 

Bijlage 7: Uitgebreide checklist voor de focusgroep 

 

 

 

 

 

 



Brooke Huyghe                                                                                                             Bachelorproef 2015-2016 

- 38 - 

 

BIJLAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESEARCH ARTICLE

Effectiveness of an Internet Intervention for
Family Caregivers of People with Dementia:
Results of a Randomized Controlled Trial
Marco M. Blom1*, Steven H. Zarit2,3, Rob B. M. Groot Zwaaftink1, Pim Cuijpers4, Anne
Margriet Pot4,5,6

1 Dutch Alzheimer’s Society, Department Scientific Research, Amersfoort, The Netherlands, 2 The
Pennsylvania State University, Department of Human Development and Family Studies, University Park,
Pennsylvania, United States of America, 3 Gerontology Institute, University College of Health Science,
Jönköping, Sweden, 4 VU University, Department of Clinical Psychology, EMGO+, Amsterdam, The
Netherlands, 5 Netherlands Institute of Mental Health and Addiction (Trimbos-institute), Program on Aging,
Utrecht, The Netherlands, 6 University of Queensland, School of Psychology, Brisbane, Australia

* m.blom@alzheimer-nederland.nl

Abstract

Background

TheWorld Health Organization stresses the importance of accessible and (cost)effective

caregiver support, given the expected increase in the number of people with dementia and

the detrimental impact on the mental health of family caregivers.

Methods

This study assessed the effectiveness of the Internet intervention ‘Mastery over Dementia’.

In a RCT, 251 caregivers, of whom six were lost at baseline, were randomly assigned to two

groups. Caregivers in the experimental group (N = 149) were compared to caregivers who

received a minimal intervention consisting of e-bulletins (N = 96). Outcomes were symp-

toms of depression (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale: CES-D) and anxi-

ety (Hospital Anxiety and Depression Scale: HADS-A). All data were collected via the

Internet, and an intention-to-treat analysis was carried out.

Results

Almost all caregivers were spouses or children (in-law). They were predominantly female

and lived with the care recipient in the same household. Age of the caregivers varied from

26 to 87 years. Level of education varied from primary school to university, with almost half

of them holding a bachelor’s degree or higher. Regression analyses showed that caregivers

in the experimental group showed significantly lower symptoms of depression (p = .034)

and anxiety (p = .007) post intervention after adjustment for baseline differences in the pri-

mary outcome scores and the functional status of the patients with dementia. Effect sizes

were moderate for symptoms of anxiety (.48) and small for depressive symptoms (.26).
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Conclusions

The Internet course ‘Mastery over Dementia’ offers an effective treatment for family caregiv-

ers of people with dementia reducing symptoms of depression and anxiety. The results of

this study justify further development of Internet interventions for family caregivers of people

with dementia and suggest that such interventions are promising for keeping support for

family caregivers accessible and affordable. The findings are even more promising because

future generations of family caregivers will be more familiar with the Internet.

Trial Registration

Dutch Trial Register NTR-2051 www.trialregister.nl/trialreg/admin/rctview.asp?TC=2051

Introduction
Dementia is a worldwide healthcare challenge. According to estimations of Alzheimer Disease
International, there were approximately 35.6 million people with dementia in 2010, a number
that will nearly double to 65.7 million by 2030 and quadruple to 115.4 million by 2050 [1].
Most of the people with dementia—and in non-Western countries, almost all of them—live at
home with the help of spouses, children, or others [1]. Providing care to a family member with
dementia, however, is often a stressful experience that can erode the mental and physical health
of the caregiver. Caregivers not only develop feelings of burden but also show higher levels of
psychiatric symptoms, depressive and anxiety disorders, poorer immune function, and even a
higher death risk compared to non-caregivers or the general population [2–6]. Therefore, re-
garding the important role of family caregivers for people with dementia, the World Health Or-
ganization stresses the importance of caregiver support [1].

The use of the Internet is rapidly increasing worldwide, including among older adults, and
has the potential to be an effective way of delivering interventions to support family caregivers
of people with dementia throughout the caregiving process [7]. Several recent meta-analyses of
Randomized Controlled Trials (RCTs) on Internet interventions for younger target groups
with symptoms of depression or anxiety have shown that these interventions have the potential
to be (cost)effective [8–12]. From the perspective of family caregivers themselves, Internet sup-
port may have several advantages compared to face-to-face support. People can participate in
an Internet course at the time that is most suitable for them; they do not have to travel to a
health care professional, which saves time; and Internet support may be easier for them to ac-
cept because of the stigma associated with seeking help from a professional (mental) health
care provider [13]. However, to date, results from RCTs on Internet interventions to reduce the
psychiatric symptoms of caregivers of people with dementia are still scarce [7,14].

We undertook an RCT to study the effectiveness of an innovative guided self-help Internet
course ‘Mastery over Dementia’ (MoD) which is designed to reduce caregivers’ symptoms of
depression and anxiety [15]. The development of MoD was based on the results of meta-analy-
ses and systematic reviews that identified effective face-to-face interventions to diminish care-
givers’ psychiatric symptoms [16–18]. These techniques include a combination of psycho-
education with active participation of the caregiver, management of behavioral problems,
teaching coping strategies, cognitive behavioral therapy (cognitive reframing: changing non-
helpful into helpful thoughts), and increasing social support. Beneficial effects of an Internet

Effectiveness of MOD
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intervention for caregivers may have far-reaching consequences by making treatment much
more accessible and affordable for caregivers of people with dementia around the world.

Method

Study design and participants
This RCT was carried out between 2010 and 2012 in The Netherlands. The Internet course
MoD was compared to a minimal intervention consisting of e-bulletins sent by e-mail. This
study was approved by a medical ethical review committee for mental health institutions. In
Dutch: Medisch Ethische Toetsingcommissie in de Geestelijke Gezondheidszorg (METiGG).
This committee received approval of the CCMO, the central committee for human research
(METIGG, CCMO: NL27434.097.09). The study was registered in the Dutch trial register
(NTR-2051, RCT-DDB) [13]. The authors confirm that all ongoing and related trials for this
intervention are registered. The protocol for this trial and supporting CONSORT checklist are
available as supporting information; see S1 CONSORT Checklist and S1 Protocol.

From 1 April 2010 until 31 December 2011, family caregivers of people with dementia were
recruited via the website ‘Mastery over Dementia’, the monthly digital newsletter of the Alzhei-
mer’s Society, leaflets at Alzheimer Cafe meetings (meetings for people with dementia, their
caregivers and other interested people) and information letters to memory clinics and other
relevant care institutes. After expressing interest in participating, caregivers were sent an infor-
mation letter with more details on the study. They were asked to complete and sign a written
informed consent form and return it by mail. Caregivers with at least some symptoms of de-
pression or anxiety or feelings of burden were included (CES-D> 4 or HADS-A> 3 or a bur-
den score of at least 6 on a scale ranging from 0 to 10). Caregivers with a high level of
depression or anxiety (CES-D> 15 or HADS-A> 7) or who had suicidal thoughts (n = 34)
were first evaluated by an elderly care physician for evaluation and to refer those who were in
need of immediate medical treatment.

Randomization and masking
Once informed consent was given, participants were stratified on sex and relationship to the
person with dementia (spouse/other). A researcher not connected to the study used a comput-
erized random-number generator for block randomization with variable sizes (experimental
group = 3: comparison group = 2). This ratio was used because we expected a relatively high
dropout rate for the experimental group based on earlier Internet studies, and we needed suffi-
cient participants to gather information on the usability and feasibility of the new intervention.
Participants did not know whether the intervention they received was the experimental or the
comparison intervention. The data were all collected via the Internet with no
intermediary interviewer.

Internet course and e-bulletins
Experimental group: Internet course Mastery over Dementia (MoD). The Internet course
consists of 8 lessons and a booster session with the guidance of a coach monitoring the progress
of participants and evaluating the homework. Each lesson has the same structure and consists
of information (text material and videos), exercises, and homework, with an evaluation at the
start and end of each session. The elements of the course are presented in the following order:
coping with behavioral problems (problem solving); relaxation; arranging help from others;
changing non-helping thoughts into helping thoughts (cognitive restructuring); and communi-
cation with others (assertiveness training) [15]. The booster session is provided a month after
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participants finish the eight lessons, and it provides a summary of what has been learned. After
every lesson, participants sent their homework to a coach via a secure application. The coach
sent electronic feedback to caregivers on their homework within three working days. The feed-
back had to be opened before the next lesson can be started. Participants were automatically re-
minded to start with a new lesson or to send in their homework if they were not active for a
fixed period of time. All participants in this study received feedback from the same coach, a
psychologist employed by a health care agency with additional training in cognitive behavioral
therapy and experience in the field of dementia.

Comparison group: e-bulletins. Caregivers in the comparison group received a minimal
intervention consisting of e-bulletins (digital newsletters) with practical information on pro-
viding care for someone with dementia. The bulletins were sent by email according to a fixed
schedule (every 3 weeks) over nearly 6 months. The topics of the bulletin, which did not over-
lap with the content of MoD, were driving; holiday breaks; medication; legal affairs; activities
throughout the day; help with daily routines; grieving; safety measures in the home; and possi-
bilities for peer support. There was no contact with a coach.

Procedures
Participants completed assessment at three time points: a baseline measurement (before the
start of the intervention), a short assessment halfway through the programs (after the fourth
MoD-lesson or e-bulletin), and a post-treatment assessment directly after the last lesson or e-
bulletin, 5 to 6 months after baseline. All measures used were self-report and administered
through the Internet. Regular automated emails were sent to all participants to alert them to
complete the questionnaires.

The primary outcome was symptoms of depression. Depressive symptoms were measured
using the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) consisting of 20 items
[19]. The total score range is 0 to 60. Symptoms of anxiety were the secondary outcome. The 7-
item anxiety subscale of the Hospital Anxiety and Depression Scale was used to measure the se-
verity of anxiety symptoms [20]. The total score ranges from 0 to 21. Demographics were ob-
tained (sex, age, relationship to the care recipient, level of education, sharing household,
duration of symptoms). Functional status of the person with dementia was measured with the
16-item IQCODE, with a total score ranging from 0 to 64 [21].

Four additional measures were used for imputation (see statistical analysis). Perceptions of
distress were obtained using the Self-Perceived Pressure from Informal Care scale [22]. The
SPPIC consists of 9 items, summed on the basis of dichotomized scores, with a total range
from 0 to 9. The Revised Memory and Behavioral Problem Checklist (RMBPC) was used, in-
cluding 24 items of caregivers’ distress related to memory and behavior problems [23]. A mean
product score ranging from 0 to 16 was calculated by adding up per item the product score of
frequency times the level of perceived stress indicator, divided by the number of behavioral
problems. The caregivers’ sense of competence was assessed by the Short Sense of Competence
Questionnaire [24]. The SSCQ consists of seven items, summed on the basis of dichotomized
scores, with a total range from 0 to 7. Sense of mastery was assessed using an abbreviated five-
item version of the Pearlin Mastery Scale [25]. Items are summed for a total mastery score with
a range from 0 to 20.

Statistical analysis
For intention-to-treat analysis, missing data due to dropout after baseline were imputed by
using demographics, the scores on primary and secondary outcome measures, and the four ad-
ditional measures as predictors. The number of imputations was set to 5. There were no
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missing data other than those caused by dropout of participants. In the statistical analyses
pooled data of the multiple imputation were used. Firstly, a regression analysis was used to test
whether the treatment variable (receiving MoD versus e-bulletins) predicted the change in
caregivers’ symptoms of depression and anxiety from pre-test to post-test, adjusted for baseline
differences. Secondly, we calculated effect sizes for the improvement of the experimental and
comparison groups by dividing the absolute difference between the post- and pre-intervention
average score by the pre-intervention standard deviation. For between-group effect sizes, dif-
ferences between the mean changes in both groups were divided by the average standard devia-
tion at baseline for both groups. Effect sizes of 0.56–1.2 can be assumed to be large, effect sizes
of 0.33–0.55 moderate, and effect sizes of 0–0.32 small [26]. For the analysis and multiple im-
putations, we used SPPS for Windows, version 20.

Results
In total, 245 caregivers were enrolled in the study: 149 in the experimental group and 96 in the
comparison group. Although 266 caregivers signed up for this study, 14 were excluded because
they did not fulfill the inclusion criteria, one because the elderly care physician felt that imme-
diate medical treatment was required, and six caregivers were lost at baseline because they did
not respond after the randomization. Seventy caregivers (28.6%) dropped out before the end of
the intervention period: 59 in the experimental group (51 in the first 3 months), and 11 in the
comparison group (all between 3 and 6 months). The main reasons for dropout were ‘lack of
time or energy’ (18.6%), ‘using other services’ (18.6%), ‘intervention less suitable’ (17.1%),
‘death of the care recipient’ (17.1%) or ‘admission of the care recipient to a nursing home’
(10.0%), and ‘other reasons’ (18.6%). At the end of the intervention, 175 caregivers took the
post-test: 90 (60.4%) in the experimental group and 85 (88.5%) in the comparison group
(Fig. 1). There were no differences found between caregivers who dropped out and those who
completed the study. Within the experimental group there was one significant difference
found. Caregivers who lived with the care recipient in the same household were more likely to
complete the study (P = .027). Within the comparison group no differences were found.

Sample characteristics
Almost all caregivers were spouses (58.4%) or children (in-law) (39.6%). They were predomi-
nantly female (69.4%) and lived with the care recipient in the same household (60.4%). The
mean age of the caregivers was 61.2 years (range 26 to 87, SD = 12.37). Most caregivers had
children (78.8%: M = 2.54, SD = 1.10). All but two held Dutch nationality (99.2%). The level of
education varied from primary school to university, with 47.3 percent holding a bachelor’s de-
gree or higher.

The mean score on the SPPIC was 7.1 (SD = 1.98), on the RMBPC-Reaction 6.5 (SD =
2.05), on the SSCQ 5.3 (SD = 1.79), and on the Mastery Scale 8.4 (SD = 3.78). The mean score
on the CES-D was 17.4 (SD = 9.35). More than half of the caregivers, more specifically 131
(53.5%), had a CES-D score above cut-off (> = 16), indicating that they had a high risk of de-
pressive disorder. On the HADS-A, the mean score was 8.1 (SD = 3.49), with 129 caregivers
(52.7%) scoring above cut-off (> = 8). Statistical analysis showed no significant differences be-
tween the experimental and comparison groups at baseline (Table 1).

The majority of the persons with dementia were female (60.4%), lived independently
(82.9%) and had a mean age of 75.9 years (range 39 to 93, SD = 9.40). Care recipients had been
formally diagnosed by a doctor (86.5%) as having a dementia syndrome, with Alzheimer’s Dis-
ease as the most frequently mentioned disease (74.5%). Slightly over half of the patients
(52.4%) received a diagnosis within the last 2 years. The mean total score on the IQCODE was
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58.9 (SD = 5.75). Statistical analysis (Table 2) showed no significant differences between the
groups on baseline measures, except that the functional status (IQCODE) of patients in the ex-
perimental group was better (lower score) than in the comparison group (P = .004). In the re-
gression analysis adjustment was made for the difference in functional status.

Effectiveness
The results showed that the treatment variable had a significant effect on the outcome scores
for symptoms of depression (B = 2.208; P = .034) and anxiety (B = 1.114; P = .007), after

Fig 1. Participant flow and follow-up.

doi:10.1371/journal.pone.0116622.g001
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adjustment for outcome scores at baseline and the differences found in the functional status of
the people with dementia at baseline (Table 3). For the experimental group, the mean scores on
the CES-D decreased from 17.89 at pre-test to 15.55 at post-test (M = 2.35; SD = 8.21), result-
ing in an effect size of. 26. For the comparison group, the mean scores increased from 16.61 at
pre-test to 16.95 at post-test (M = -.034; SD = 7.51), resulting in an effect size of-.04. On the
HADS-A, the mean scores of the caregivers in the experimental group changed from 8.36 to
6.68 (M = 2.32; SD = 3.26), resulting in an effect size of. 48, whereas caregivers’ scores in the
comparison group decreased from 7.77 at pre-test to 7.30 at post-test (M = 0.47; SD = 3.41), re-
sulting in an effect size of. 13. The differences in effect sizes between both groups are moderate
for the HADS-A scores (.34) and small for the CES-D scores (.29) (Table 4).

Statistical analysis with T-test on non-imputed data of those participants who completed
the intervention, respectively 90 family caregivers in the experimental group and 85 family
caregivers in the comparison group, was conducted. No differences were found at baseline be-
tween both groups on CES-D (T = 1.372; P = .172) or HADS-A (T = 0.908; P = .365). For the
experimental group, the mean scores on the CES-D decreased from 18.23 at pre-test to 14.92
at post-test (M = 3.31; SD = 7.92). Mean score on the HADS-A changed from 8.24 to 6.23
(M = 2.01; SD = 2.97). For caregivers in the comparison group, mean scores on CES-D changed
from 16.27 to 16.85 (M = -0.58; SD = 8.13). Scores on the HADS-A decreased from 7.75 to 7.25

Table 1. Descriptive data on caregivers of people with dementia for both groups at baseline.

Experimental group (MoD: n = 149) Comparison group (E-bulletin: n = 96) Chi / T-test P-value

Sex (female) 104 (69.8%) 66 (68.8%) .030 .862

Relationship (spousal) 89 (59.7%) 54 (56.3%) .291 .589

Same household as care recipient 92 (61.7%) 56 (58.3%) .284 .594

Dutch nationality 147 (98.7%) 96 (100%) 1.299 .254

Education: > = bachelor degree 74 (49.7%) 42 (43.8%) .819 .365

Having children: yes 114 (76.5%) 79 (82.3%) 1.167 .280

Number of children M = 2.57 (SD = 1.12) Range: 1 to 6 M = 2.49 (SD = 1.07) Range: 1 to 7 .475 .636

Age M = 61.54 (SD = 11.93) Range: 33 to 87 M = 60.77 (SD = 13.07) Range: 26 to 83 .477 .634

Burden (SPPIC) M = 7.20 (SD = 1.94) Range: 0 to 9 M = 6.95 (SD = 2.04) Range: 0 to 9 .978 .329

Distress (RMBPC-Reaction) M = 6.32 (SD = 1.84) Range: 2.58 to 11.63 M = 6.72 (SD = 2.32) Range: 2.5 to 12.13 -1.437 .153

Competence (SSCQ) M = 5.28 (SD = 1.78) Range: 0 to 7 M = 5.36 (SD = 1.82) Range: 0 to 7 -.352 .725

Mastery (Pearlin Mastery Scale) M = 8.47 (SD = 3.74) Range: 0 to 18 M = 8.38 (SD = 3.86) Range: 0 to 19 .191 .848

Depressive symptoms (CES-D) M = 17.90 (SD = 9.14) Range: 3 to 45 M = 16.61 (SD = 9.68) Range: 0 to 48 1.050 .295

Symptoms of anxiety (HADS-A) M = 8.36 (SD = 3.36) Range: 2 to 21 M = 7.77 (SD = 3.68) Range: 1 to 17 1.297 .196

doi:10.1371/journal.pone.0116622.t001

Table 2. Descriptive data on persons with dementia for both groups at baseline.

Experimental group (MoD: n = 149) Comparison group (E-bulletin: n = 96) Chi / T-test P-value

Sex (female) 91 (61.1%) 57 (59.4%) .070 .791

Living independently (yes) 127 (85.2%) 76 (79.2%) 1.514 .219

Formal diagnosis (yes) 125 (83.9%) 87 (90.6%) 2.270 .132

Diagnosis (Alzheimer’s) 99 (79.2%) 59 (67.8%) .633 .426

Time since diagnosis (< 2 yr) 69 (55.2%) 42 (48.3%) .986 .321

Age (yrs) M = 76.36 (SD = 9.45) Range: 39 to 93 M = 75.20 (SD = 9.32) Range: 54 to 91 .941 .348

Severity of dementia (IQ-CODE) M = 58.09 (SD = 6.42) Range: 31 to 64 M = 60.07 (SD = 4.29) Range: 47 to 64 -2.902 .004

doi:10.1371/journal.pone.0116622.t002
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(M = 0.51; SD = 3.39). T-tests between both groups showed significant differences on both the
CES-D (T = 3.204; P = .002) and HADS-A (T = 3.125; P = .0023).

Discussion
This first randomized controlled trial on the effectiveness of a guided self-help Internet therapy
for family caregivers of people with dementia, ‘Mastery over Dementia’ (MoD), showed that
caregivers’ symptoms of depression and anxiety were significantly reduced after receiving MoD,
compared to a minimal intervention in which caregivers received digital newsletters by e-mail.
The effect sizes for caregivers who received the Internet course were found to be moderate for
symptoms of anxiety (.48) and small for symptoms of depression (.26), as were the differences
in effect sizes between the experimental and the comparison group (.34 and. 29, respectively).
This study also showed that even in an older age group of caregivers above 65 years, who, to a
large extent, have not grown up with the Internet, participation in an Internet course to reduce
psychological symptoms is feasible. To date, most participants in randomized controlled trials
to decrease psychological distress via Internet courses have not been over 65 years [27].

The results of this study are promising and in line with the results found in a recent Cochrane
meta-analysis on cognitive reframing for family caregivers of people with dementia to diminish
caregivers’ psychological distress. The study showed Standardized Mean Differences of-.21 for
symptoms of anxiety and-.66 for symptoms of depression. However, after removing one study
to reduce heterogeneity between studies, the SMD was found to be-.24 [28]. Thus, Internet in-
terventions such as ‘Mastery over Dementia’might augment face-to-face interventions for care-
givers, which holds potential in light of the anticipated growth in numbers of people with
dementia in the next decades and the increasing importance of the role of family caregivers, es-
pecially in high-income countries. This is especially important because caregivers of people with
dementia may develop high levels of psychological distress, as confirmed by the current study’s
findings that the majority of the participants had clinically relevant levels of depression and anx-
iety symptoms. This study has several limitations. Firstly, almost three in ten caregivers resigned
from the study, especially those who participated in the Internet course (40% versus 11% in the

Table 3. Effect of treatment condition on the change in symptoms of depression and anxiety from pre- to post measurement: T-test with pre and
post scores and mean change per group and regression analysis with MoD as treatment condition.

Experimental Comparison T-test P-value Unstandardized
B-coefficient

P-value

Change in depressive
symptoms

Pre: 17.89 Post: 15.55 M = 2.35
SD = 8.21

Pre: 16.61 Post: 16.95 M =
-0.34 SD = 7.51

2.410 .016 2.208 .034

Change in symptoms of
anxiety

Pre: 8.36 Post: 6.68 M = 1.69
SD = 3.26

Pre: 7.77 Post: 7.30 M = 0.47
SD = 3.41

2.679 .008 1.114 .007

1 adjusted for baseline functional status of the people with dementia and baseline outcome measures

doi:10.1371/journal.pone.0116622.t003

Table 4. Effect sizes (Cohen’s D) of the differences between post-test and pre-test scores for symptoms of depression and anxiety.

Effect sizes Experimental group (MoD: n = 149) Comparison group
(E-bulletin: n = 96)

Difference in effect sizes between groups

Depressive symptoms (CES-D) .26 -.04 .29

Symptoms of anxiety (HADS-A) .48 .13 .34

doi:10.1371/journal.pone.0116622.t004
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e-bulletin group). Dropout is a common problem in psychotherapy research and even more so
in Internet therapy research, where mean dropout rates of 35% have been found, ranging from
2% to 83% [29]. The dropout rate may be somewhat higher due to the lengthy and time-
intensive character of the Internet course MoD [30]. In the statistical analysis, we used an inten-
tion to treat principle to avoid effects of dropout. However, there is still the possibility of
remaining bias due to the reasons for dropout we could trace in this study. Statistical analysis on
non-imputed data showed similar results. Secondly, differences between experimental group
and comparison group in content of the intervention and the methods used to deliver the inter-
vention may make the findings less robust. However, in most studies in this field caregivers in
control groups often receive care as usual, instead of care as usual plus an extra minimal inter-
vention. Thirdly, participants were better educated than the general population (http://www.
trendsinbeeld.minocw.nl/grafieken/3_1_2_31.php). Therefore, it is uncertain whether the re-
sults can be generalized to the population of caregivers as a whole. Fourthly, because we provid-
ed information on different topics in the experimental and comparison group, we cannot
compare the different ways in which the information was provided in both groups. Fifthly, the
coach who was involved in the Internet course was instructed to provide feedback on the exer-
cises only; however, we did not formally check the adherence to this instruction. Further re-
search is needed to clarify the necessity of the feedback of a coach. A completely self-help
Internet course would reduce the costs of providing support for the increasing number of family
caregivers for people with dementia and would increase its accessibility. However, a coach
might help people who are struggling with the intervention to stick to the right track or encour-
age them to focus and continue. Ambiguous results regarding the role of a coach or therapist in
Internet inventions have been found. Some studies showed that guided self-help is more effec-
tive than self-help without guidance [31]. Other studies revealed that Internet therapy with no
or brief therapist support has a beneficial impact comparable to face-to-face therapy [11].

Although this RCT showed that ‘Mastery over Dementia’ is effective in treating symptoms
of depression and anxiety in family caregivers of people with dementia as a whole, Internet
support or therapy will not suit every caregiver: some will benefit, others will not. Further re-
search is needed to answer the question of which Internet interventions or intervention compo-
nents are feasible and effective for which particular caregivers, to improve treatment response.
An earlier study on the effectiveness of a multimedia support program delivered over the Inter-
net to employed family caregivers showed improvements on depression, anxiety and caregiver
stress. The intervention provided both text material and videos that modeled positive caregiv-
ing strategies. Participants were not in contact with a coach [14]. A recent article showed posi-
tive effects on perceived stress for caregivers who followed an Internet-based program that
focused on teaching coping skills to caregivers for stress management. The intervention was
adapted from a psycho-educational program that was effective when delivered in a small group
format requiring face-to-face contact [32]. However, no significant changes were found with
respect to depressive symptoms, expressed bother in relation to problem behavior or perceived
quality of life. In addition, more information is needed on the (cost) effectiveness of Internet
courses in the long run to keep the support for family caregivers accessible and affordable, thus
serving people with dementia as well.
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Abstract

One challenge faced by many family members caring for persons with dementia is lack of

information about how to take care of others and themselves. This is especially important for

persons from ethnic minority groups, since linguistically and culturally appropriate information is

often not available. In response to these needs, we developed a website for Spanish-speaking

caregivers. Cuidatecuidador.com provides bilingual information on dementia and caregiver issues.

Content was developed and then evaluated by caregivers residing in three countries. Findings

suggest trends that exposure to information may be related to a higher sense of mastery and a

reduction of depressive symptomatology.

Keywords

mixed methods; caregiving; dementia; ethnicity and multicultural issues; mental health and mental
illness

Approximately five million Americans were diagnosed with Alzheimer’s disease or related

dementias (ADRD) in 2012 (National Institute on Aging [NIA], 2012). Advanced age is a

major risk factor for dementia, with estimates of upwards of forty percent of all persons

aged eighty-five and over having a diagnosis of ADRD (U.S. Department of Health and

Human Services, 2012). By 2050, Hispanics will account for twenty percent of the elderly

population in the U.S. (Federal Interagency Forum on Aging Statistics, 2010). The increase

in ADRD with age will result in a large number of Hispanics with this disease in the coming
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decades. This paper describes the development and assessment of the effectiveness of

Cuidate Cuidador – a website that provides online education and support for Hispanic

family, and professional caregivers of people with ADRD – in increasing caregivers’ self-

efficacy and perceived social support, as well as in decreasing caregiver burden and distress.

This project was based on the preliminary findings of a study by Weitzman, Neal, Chen, &

Levkoff (2008).

The typical primary caregiver spends between sixty-nine and one hundred and seventeen

hours per week providing informal care to persons with ADRD, leaving little time for

caregivers to engage in self-care and health-promoting behaviors (Acton, 2002; Willette-

Murphy, Todero, & Yeaworth, 2006). It has been well documented that the stress and

burden of caregiving negatively impacts the physical and emotional health of dementia

caregivers (Etters, Goodball, & Harrison, 2008; Mahoney, Regan, Katona, & Livingston,

2005; Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari, & Sourtzi, 2007).

The majority of Hispanic families take on the responsibility of caring for an ADRD family

member at home; this undertaking presents significant challenges (Karlawish et al., 2011;

Valle, 1994). For example, Hispanic caregivers are less likely to use formal support services,

more likely to face language and literacy issues when attempting to access and utilize

services, and less likely to find culturally competent services (Karlawish et al., 2011;

Levkoff, Levy, & Weitzman, 1999; Pinquart & Sörensen, 2005; Rosenthal Gelman, 2010;

Yeo & Gallagher-Thompson, 1996).

Strongly held values of the importance of filial support for parents often prevent many

Hispanic caregivers from seeking professional care outside the family (Kane, 2000;

Rosenthal Gelman, 2010; Valle, Yamada, & Barrio, 2004). Though Hispanic caregivers

view caregiving as both a responsibility and a privilege, at the same time they experience

emotional stress, frustration, and isolation (Cox & Monk, 1996; Talamantes & Aranda,

2004).

Research shows that caregivers who participate in a support group report a number of health

and social benefits, including reduced depression and feelings of isolation; improved

understanding of ADRD and its management; and less fatigue (Biegel, Sales, & Schulz,

1991; Llanque & Enriquez, 2012; Pearlin, Aneshensel, Mullan, & Whitlach, 1997).

However, reaching these support groups can be difficult for many caregivers due to distance

and their caregiving obligations (Karlawish et al., 2011; Reynoso-Vallejo, Henderson, &

Levkoff, 1998).

Use of Technology to Meet Needs

It has been suggested that computer-based technology can be an effective tool to improve

emotional well-being (White et al., 2002), physical functioning (Box et al., 2002), and self-

esteem (McConatha, McConatha, & Dermigny, 1994) for older adults. Moreover, Internet

use can greatly increase social support (Alexy, 2000), thus reducing isolation (Box et al.,

2002) and increasing a sense of community (Sum, Mathews, Pourghasem, & Hughes, 2009).
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As of 2010, eighty-one percent of U.S.-born Hispanics and fifty-four percent of foreign-born

Hispanics who were eighteen and older in the U.S. had used the Internet (Livingston, 2011).

In addition, fifty-eight percent of Hispanics ages forty-five through fifty-nine, as well as

twenty-nine percent of Hispanics aged sixty and older used the Internet (Livingston, 2011).

It is likely that many individuals in the latter age group are caregivers, or will be serving as

caregivers in the near future.

Online communities have become an increasingly common way for geographically

dispersed groups, which are tied together by a common interest, to meet online for

education, support, and social connection (Neal, 2005). To address the unmet educational

and social support needs of Hispanic caregivers of persons with dementia, a website –

Cuidate Cuidador – was developed and evaluated. The name directly translates to

“Caregiver, take care of yourself” and the concept was based upon increasing computer

trends of Hispanic online access. Cuidate Cuidador offers culturally competent information

about ADRD, in both Spanish and English, practical “how-to” instructions on managing

dementia-related behaviors and symptoms, real stories from caregivers, and information for

caregivers on how to take care of themselves. The site also has an audio component that

offers the option of listening to content in either Spanish or English, for those who face

literacy challenges. Other features include a comment section where caregivers can post and

interact with other caregivers, an “Ask an Expert” resource section, information on national

and international resources, and videos. Cuidate Cuidador aims to transform the current state

of the typically isolated, home-based caregiving situation among Hispanic families, into a

socially connected Internet-based community. The following sections describe the steps

followed to develop the website and the assessment of its effectiveness in increasing

knowledge of ADRD, caregivers’ self-efficacy for caregiving (competence), perceived

social support, and decreasing caregiver burden and emotional distress.

Methods

Spanish-language content was developed for the website by native speakers from Puerto

Rico and then translated into English, guided by a team with expertise in ADRD, caregiving,

and elder populations that also worked with a website developer to design a user-friendly

website. This was achieved by making sure that: the site was not over-crowded with text;

topics could be easily accessed; and that the site included photographs of Hispanic

caregivers.

The website’s development was guided by the results obtained from a formative evaluation,

which examined the extent to which the website had specific features that would increase its

efficacy. These features were: 1) appeal – the extent to which the website captures users’

interest; 2) usability – the extent to which users were able to easily navigate the website; and

3) effective communication – the extent to which the website communicated content

effectively so that users were able to receive education and support. Once the final version

of the website was running, data were collected to assess the website’s effectiveness in

increasing caregivers’ knowledge of ADRD, enhanced their self-efficacy for caregiving,

enhanced their perceived social support, and reduced their perceived burden and emotional

distress. Participants recruited for both the formative evaluation and effectiveness
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assessment received a monetary honorarium for their participation. Both protocols received

approval from an Institutional Review Board.

Formative Evaluation

Participants—A purposive sample of twenty-three individuals (fourteen women and nine

men) participated in the formative evaluation. They were recruited from an English as a

Second Language class at a community-based organization in Boston, Massachusetts. All

but one participant reported Spanish as their preferred language. Participants’ ages ranged

from twenty-two to forty-seven. For this study, younger age was not an exclusion criterion

since caregiving within Hispanic families tends to be multigenerational, thus involving

young and older family members. After providing consent to participate in the study,

participants spent approximately one hour navigating the website, and were then asked

questions regarding the website’s appeal, usability, and communication features These

questions were asked using a focus group format and the session was conducted in Spanish.

Questions regarding appeal focused on the participant’s initial reactions to the site and their

expectations about what it was without having a detailed explanation before hand. Questions

on usability asked participants where they would click to read about a specific question or

how they could find a specific feature (such as sound). Finally, questions regarding the

communication features on the website focused on the cultural competency of the site and

interactive features such as comments, questions, and social media.

Assessment of Website Effectiveness

The results of the formative evaluation were used to further refine the website’s content

prior to assessing its effectiveness. A quasi-experimental two-group design with a one-

month interval between the baseline and post-test measurements was used to accomplish this

goal.

Participants—A purposive sample of seventy-two Spanish-speaking caregivers were

recruited to assess the website’s effectiveness at increasing caregivers’ self-efficacy and

perceived social support, as well as in decreasing caregiver burden and distress. Participants

were recruited from Puerto Rico, Mexico, and Massachusetts. Participant ages ranged from

forty-two to seventy-eight, with more than half being older than fifty-five years old. Most

caregivers were full-time family caregivers, while some worked outside of the home as well.

Participants had been caregivers between three and twenty years.

Participants from Puerto Rico and Massachusetts were recruited via outreach strategies that

included: letters, press releases, flyers, as well as phone calls to agencies in contact with

caregivers. In Mexico, participants were recruited from a pool of caregivers who received

social support services at a neurology teaching hospital. While the number of participants

from Puerto Rico and Mexico were roughly the same, recruitment challenges in

Massachusetts only yielded five participants. Once potential participants agreed to join the

study and signed an informed consent form, they were assigned to the control or intervention

group. Participants received an honorarium after they completed each of the sessions.
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Procedures—Participants were assigned to either an intervention or a control group. The

intervention group went through four sessions of approximately one to one and a half hours

each. The first intervention group session (pre-test session) was devoted to providing an

overview of the study, familiarizing the caregiver with Cuidate Cuidador, and administering

the pretest. The next two intervention group sessions were devoted to ensuring participants’

ability to use Cuidate Cuidador’s key features. Caregivers who were not computer-literate

received specific assistance to navigate through the website’s key component features. The

fourth session (post-test session) took place at the one-month point, and was devoted to the

administration of the post-test evaluation, as well as a general debriefing for the study.

Participants assigned to the control group completed two sessions. A first session was

devoted to providing an overview of the study, and administering the pre-test. Participants

received printed Spanish-language educational materials on Alzheimer’s caregiving. The

content covered in the the printed materials were similar to the topics offered in Cuidate

Cuidador, but were obtained from other sources. Participants were instructed to take time

between the pre-test and post-test to review and use the educational materials as a reference.

The second session (post-test session) took place at a one-month follow-up, and was devoted

to the administration of the post-test outcome measures, as well as a debriefing.

Measures—A set of outcome measures was employed to assess the impact of the website

compared to the printed materials’ content on: (a) perceived mastery and competence in

providing care as measured by the Personal Mastery Scale (PMS) (Pearlin & Schooler,

1978); (b) perceived social support measured by Lubben Social Network Scale (LSNS)

(Lubben, 1988); (c) caregiver burden (Zarit, Reever, & Bach-Peterson, 1980); and (d)

emotional distress, as measured by Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D)

(Radloff, 1977). These measures have all been validated for use with Spanish-speaking

populations. In addition, participants were administered a twenty-item questionnaire to

assess knowledge about ADRD and caregiving, which we developed specifically for this

purpose. Participants’ experiences using the website were recorded using six open-ended

questions which were asked during a focus group. Thus, we relied on both quantitative and

qualitative data.

Results

Formative Evaluation

As noted, earlier participants were asked to provide input regarding the website’s appeal,

usability, and communication features. Below are findings specific to these areas.

Appeal—Responses to questions about the appeal of the website were uniformly positive.

The first attributes most participants noticed were the Spanish-language content and images

depicting Hispanic caregivers. Eighty percent of participants reported that their initial

thoughts on the website’s purpose were that it was to educate caregivers and families about

ADRD. The topics considered most useful were the “Ten signs of Alzheimer’s disease”

(sixteen percent) and “What can I do to take care of myself?” (twelve percent), as well as the

“Ask an Expert” feature (twelve percent). The topic most participants reported that they

would revisit was “What can I do to take care of myself?” (twenty-eight percent). Finally,
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sixty-four percent of participants responded that they would return to the website regularly

to learn more about the disease.

Usability—When asked where they would click to get more information about a person

with dementia having angry outbursts, fifty-two percent of respondents replied correctly.

When asked where they would click to get more information about a person with dementia

having trouble sleeping, fifty-six percent of respondents answered correctly. When asked

where they would click to get more information about a person with dementia wandering,

thirty-six percent answered correctly. Eighty-eight percent of participants were able to

identify the speaker icon as a symbol for audio text. Fifty-two percent were able to find

where they would click to change the font size. Regarding website ease of use, seventy-six

percent of participants rated the site between an eight and a ten, on a scale from one to ten

(one being hardest and ten being easiest).

Communication features—Responses to questions about the website’s communication

features revealed that eighty-four percent of participants felt that the content was designed

specifically for Hispanic users. Twenty percent of participants reported that the features

Hispanics would like the most were the pictures and the testimonies and stories of other

caregivers. They recommended that we add more of these. Thirty-six percent of participants

suggested that we add links to other social media sites, such as Facebook.

Website’s Effectiveness

Quantitative data—Tables 1 and 2 summarize pre- and post-scores of the outcome

measures described above by intervention versus control group status. In the PMS (Pearlin

& Schooler, 1978) post-test, the intervention group proved to have a higher sense of self-

mastery (M = 2.24, SD = .41) than the control group (M = 2.02, SD = .48). The difference

was non-significant, t = −1.39, p > .05. The results of LSNS (Lubben, 1988) post-test

showed that intervention group perceived a slightly greater sense of social support (M =

2.91, SD = .53), than the control group (M = 2.91, SD = .73). The difference was non-

significant, t = −0.2, p > .05. The Caregiver Burden (Zarit, Reever, & Bach-Peterson, 1980)

post-test results showed that caregivers in the intervention group (M = 1.73, SD = .81) felt a

higher sense of burden than those in the control group (M = 1.66, SD = .62). The difference

was non-significant, t = −2.93, p > .05. Finally, the results of the CES-D (Radloff, 1977)

post-test showed that caregivers in the intervention had lower depressive symptomatology

score (M = .76, SD = .60) than those in the control group (M = .78, SD = .50). The difference

was non-significant, t = .09, p > .05. Although not statistically significant, findings suggest

trends that exposure to information may be related to a higher sense of mastery (e.g., higher

perceived self-efficacy for caregiving) and a reduction of depressive symptomatology. Lack

of statistical significance may be due to the small sample size. In the twenty-item

questionnaire to assess knowledge about ADRD, participants demonstrated moderate to high

levels of knowledge about ADRD.

Qualitative data—As noted earlier, participants were asked six open-ended questions

about their experiences using the website. These questions were asked using a focus group

format. After the focus groups, the facilitators reviewed their notes and prepared a summary
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of participants’ comments. The questions covered the following topics: 1) number of times

visiting the website; 2) usage and impressions of the audio feature; 3) usage of the

comments feature; 4) experiences with the “Ask an expert” section; 4) impressions of

questions answered by experts; 5) additional comments and experiences regarding the

website. A brief discussion of participants’ answers is offered below.

The vast majority of the participants visited the website at least three times, whereas others

reported visiting the site at least ten times or every other day. The average visit time lasted

between thirty minutes and an hour. Many participants posted comments on the site and sent

questions to the experts, and some who didn’t indicated that they could not find the

particular feature or did not know how to do it. Two participants submitted questions to the

experts and reported receiving prompt and satisfactory answers. They were very pleased

with the “Ask an Expert” feature “because other websites do not have that feature, and it is

necessary.” Most participants indicated that the website is an excellent tool for caregivers.

They deemed it “comprehensive” and “easy-to-use”. They found the website to be very

practical and helpful in their daily lives:

“Marta’s story is very similar to my mother’s when it comes to her husband’s

behavior. I think this is very normal in this type of patient. The important thing is to

identify the situation and seek help, like she did.” (Sent to the Cuidate Cuidador

website e-mail and translated into English.)

They also reported that the information provided was beneficial, that it was written in clear,

simple language, and that they would recommend the printed materials as well as the

website to others. Some participants found that most of the information was more relevant to

caregivers dealing with a patient at the earlier stages of the disease. Regarding the audio

component, some participants experienced difficulties using it, while others found it useful,

but preferred to read the information in order to save time. Most participants preferred to

read, rather than use the audio component. One participant reported using it because “it was

easier listening to the information while doing other things.” Participants also pointed out

that since many of their responsibilities as main caregivers prevented them from leaving the

home, the website was an invaluable resource that they could conveniently consult for

information or support:

“I think talking and writing about what we think helps us blow off some steam.

This is all very interesting and some of the topics really help us better understand

our patient’s disease.” (Sent to the Cuidate Cuidador website e-mail and translated

into English).

Many participants reported recommending the site to other caregivers and encouraging

others to promote it. They made recommendations to improve the website such as: 1) adding

a section on spirituality; 2) providing more detailed information on specific topics; 3) adding

dementia specialist physicians to the “Ask an Expert” section; 4) adding information about

local resources; and 5) adding information about medication therapies.

“I would like to learn more about techniques or responses that won’t cause anxiety

that I can use when a person says they don’t remember a particular person or name.
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How do you know when a person really doesn’t remember or pretending not to?”

Sent to the Cuidate Cuidador website e-mail and translated into English.

Visits to website during evaluation period—Website visits represent a common form

of evaluation for determining website popularity. Using web analytics, unique visitors,

overall visits, origins (source from where an individual connects to the site), and location,

our users were tracked. Statistics on the Cuidate Cuidador website document how visits

more than doubled over the one month study period (see Table 3). The number of unique

visitors also increased, though not at the same rate as visits. These data provide evidence

that visitors were entering the site repeatedly. The number of pages visited was also at a

much higher rate than the number of visitors, showing that people were navigating through

various pages of the site. Statistics indicate that the majority of website visitors were from

the U.S., Mexico, and Puerto Rico (see Table 4).

Cuidate Cuidador in social media—Maintaining a Spanish-language website presents

a unique challenge, as there are many Spanish-speaking countries whose population we want

to reach, but for one reason or another may not have easy access to our site, mainly due to

barriers with international search engines. The constant creation of new content to keep

users coming back to the website can also be a challenge, which was successfully addressed

by encouraging user-generated content. Additionally, participants from both the formative

and the assessment of the website’s effectiveness recommended linking Cuidate Cuidador to

other sites, such as Facebook, Twitter, and YouTube. All of these recommendations led to

the creation of social media pages, where people could more easily and actively engage and

create content, which expanded the components of the Cuidate Cuidador website (see Table

5). One of the advantages of using Twitter and Facebook platforms was the ability to

maintain a worldwide presence, and have features that allow for real-time communication

between community facilitators and visitors.

Once Cuidate Cuidador was established on Facebook, various strategies were used to reach

out to caregivers and organizations that were already registered on the site. Searches were

made for particular organizations, such as different branches of Alzheimer’s Association, as

well as for individuals who had listed particular interests, such as “caregiving” or

“Alzheimer’s”. By purchasing ad space on Facebook, we were also able to place ads, and re-

direct those who clicked on them either back to the Facebook page or website.

Social media sites require certain demographic information from users when they sign-in to

the site. This information is available (in aggregate, not at the individual level) when the

user begins to follow Cuidate Cuidador. This information (mainly user’s location, age, and

gender) is used to get a better sense of who is utilizing the website and what content they are

accessing, to better optimize content for users. Facebook, Twitter, and YouTube engage

users on their platforms and then drive visitors to the main site, therefore becoming primary

sources of traffic to the website and increasing the number of unique visitors to the site (see

Figure 1 and Table 6). The popularity of the website and the social media sites can be

viewed through the site analytics as presented above, as well as through the hundreds of

messages that have been received, such as:
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“Thank you for inviting me. The truth is I’m not alone. I know I can count on you

and that every day I learn more. I feel calm, confident, and strong in the front of

this new challenge life has given me. God bless you and keep illuminating you, so

that you can give us more tools. Thank you.” Sent to the Cuidate Cuidador website

e-mail and translated into English.

Discussion

Few intervention studies have been conducted with Hispanic caregivers of older adults with

dementia (Llanque & Enriquez, 2012), even though previous research has shown that

Hispanic caregivers could greatly benefit from receiving training in caregiving activities,

information about services for caregivers and patients, and Spanish-language, culturally

sensitive materials (NAC and Evercare, 2008). The creation of Cuidate Cuidador contributed

to the field by offering a new, consumer-friendly, bilingual and technologically appealing

vehicle for Hispanic caregivers. Results demonstrate the promise of this approach for

enhancing the skills of caregivers of dementia patients and reducing of caregivers’

depressive symptomatology. Although the use of technology with Hispanic caregivers has

already proven to be promising (Czaja & Rubert, 2002; Eisdorfer et al., 2003), the findings

specific to the use of social media platforms with this population are a novel contribution to

the caregiving literature.

Overall results from the formative evaluation showed that the website was easy to navigate

and user-friendly. Most participants suggested it to be a valuable resource for Hispanic

caregivers and would recommend it to others. The quantitative findings related to the

assessment of the website’s effectiveness showed that, despite a small sample size, exposure

to information through Cuidate Cuidador might be related to a higher perceived self-efficacy

for caregiving and less isolation. Users’ comments reaffirmed the importance and usability

of the website.

In addition to the main website, the use of social media sites continues to lead to better

content and more interaction with users and provides an easy way for users to be notified

about new content, such as with Facebook notifications or Tweets. These social networks

promote a sense of community with their participants during their interactions. Those who

follow these sites may participate in any way they feel comfortable, from reading posted

articles, to writing their responses, or even suggesting new topics they would like to see

covered in more detail. Users are encouraged to actively engage in the community by

sending personal stories of their experiences, pictures, or writing articles about caregiving –

all of which increase their sense of connectivity. The social media component provided

many caregivers the opportunity to join a virtual community with other caregivers,

something they had not been able to do locally because of either the absence of support

groups in their area, lack of time, or inability to leave the home.

The study had two main limitations. The expected sample was to have fifty participants in

the intervention group and fifty participants in the control group. As a result of problems

with recruitment, we had fewer participants than we intended. The second limitation was not

having the control group come for in-between sessions, as the intervention group received.
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The drawback is that participants in the control group did not receive the same level of

attention as the intervention group, allowing speculation for what caused the differences in

the results.

Conclusions

Hispanic caregivers face particular challenges that require consideration and innovative

practices in order to address them. This project was based on trends of computer use and

results of previous studies that had shown technology to be effective in addressing dementia

caregivers’ well-being. Cuidate Cuidador provided an opportunity to explore the feasibility

of a communication and social support model for bridging the conventional face-to-face

support community and an online community. Our results show that our findings were not

statistically significant, which could be due to a small sample size. Further research projects

should pursue a larger number of subjects to better examine the effectiveness of online

communities. Despite lack of statistically significant findings, our results offer a more fine-

grained understanding of the needs of Hispanic caregivers, and how these can be addressed

in the field of e-health. The use of social media technology can provide support to caregivers

in a variety of ways: improving knowledge and skills, reducing isolation, linking caregivers

with each other, and with other resources needed for caregiving. However, in order to

maintain the functionality of the website, a team of support staff is necessary. Dementia

experts need to be available to answer caregivers’ questions within a one to two day time

frame. A web designer and management team need to be available in case, for example, the

website has a technical glitch. Further, a team needs to be available to manage e-mail, and

other user-generated content. In addition to the support staff mentioned above, content

creators are needed for the website to stay fresh and relevant. Content creators not only

ensure that the content on the website remains current, they search for new content, and

make daily postings on the various social media sites, interact with users, and help re-direct

them to the main site, depending on their caregiving needs. The resources to maintain a team

dedicated to the upkeep of the website is a major challenge with this type of technological

tool.

It is important to think locally, as well as internationally, regarding the design of online

interventions. Although content and communities can cross geographical borders, it is

essential to provide caregivers with resources that are local to their own cities, and can

therefore offer even more tailored assistance to fit their needs. While Cuidate Cuidador

attempted to do that by offering contact information for local resources, future interventions

should concentrate on further bridging online and local resources. While e-health and e-

technologies are increasing, there will always be individual caregivers who prefer the more

traditional types of resources (for example pamphlets and other printed materials, as well as

in-person trainings) to meet their caregiving needs. Thus, e-health programs for this

population should strive to offer materials that can be reproduced and used by organizations

that provide traditional services, in order to ensure that they have culturally competent and

expert material that they can use at little to no cost.
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Figure 1.
Cuidate Cuidador Unique Visitors up to May 2012
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Table 3

Website Visits Data from Cuidate Cuidador

Months Unique Visitors Pages Visited by Unique Visitors Pages Visited by All Visitors

January 2010 53 93 2,431

February 2010 118 190 1,668

March 2010 174 422 4,705
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Table 4

Top Country of Users Visiting Cuidate Cuidador

Countries Pages

United States 5,537

Mexico 2,168

Puerto Rico 818
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Table 5

Cuidate Cuidador Social Media Visitors as of June 26th, 2012

Facebook Likes 2,055

Twitter Followers 188

Youtube ChannelViews 13, 318
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Purpose: Family caregivers of persons with dementia (PWD) may receive caregiver training 

because of logistical constraints and privacy concerns. This study evaluated the effectiveness of 

an online intervention for family caregivers of PWD in improving their self-efficacy in managing 

behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD), and their emotion well-being.

Subjects and methods: A total of 36 family caregivers of people with dementia participated 

in a 9-week online intervention based on the cognitive behavioral therapy model. Outcomes 

of the intervention were measured by the Chinese version of the Neuropsychiatric Inventory 

Questionnaire and two domains of the Revised Scale for Caregiving Self-Efficacy. Wilcoxon 

signed rank tests were used to compare the change in outcome variables.

Results: The severity of BPSD of PWD and BPSD-related distress in family caregivers 

showed a statistically significant reduction after the intervention. Subgroup analysis showed 

self-efficacy in controlling upsetting thoughts significantly improved in caregivers of PWD at 

moderate to severe stages.

Conclusion: Online cognitive behavioral therapy for family caregivers reduced BPSD of 

PWD and the related distress in their caregivers.

Keywords: online intervention, dementia caregiver, emotional self-efficacy, BPSD

Introduction
Dementia is a degenerative condition that not only affects the patients but also, their 

family caregivers. Caregiving burden adversely affects the physical, emotional, and 

psychological well-being of the caregivers,1–4 greatly impairing the caregivers’ ability 

to care and causing health problems for the caregivers. Caregiving skill training, when 

combined with counseling, can improve emotional well-being, social support, and 

skills for handling of behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD) 

and can reduce the time of direct care5–8 and enhance the physical and psychological 

health of caregivers.9

Training programs for family caregivers of persons with dementia (PWD) are usually 

delivered face-to-face. Thus, family caregivers who are at work or heavily engaged 

in caring tasks may not be able to participate. Moreover, some family caregivers may 

have privacy concerns. Internet-based interventions, which the caregivers could receive 

at home, may be a viable alternative. In the past decades, computer ownership within 

Hong Kong households has been rising, with an annual rate of 5.2%, and home-use 

Internet connection has risen by 7.8% per annum. According to the census statistics 

in 2012, over 90% of Hong Kong residents aged between 25 and 44 years have used 

the Internet, and the majority of Hong Kong residents aged 10 years or above spent 
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10 to 30 hours per week surfing the Internet.10 There have been 

studies showing that interventions offered through computer 

or Internet may help improve anxiety and depression, which 

are prevalent among family caregivers of PWD.11–13 There 

are websites that provide information on dementia care for 

caregivers, but few provide information on the maintenance 

of psychological health of caregivers. Moreover, online 

counseling for family caregivers of PWD is rare.

To fill this service gap, we designed a website with an 

online counseling component for family caregivers of PWD 

in Hong Kong. The website, ADCarer.com, was inspired 

by an e-learning program for family caregivers of PWD in 

the Netherlands.14 The content was guided by a study15 that 

revealed that the pressing concerns of caregivers of PWD 

were activity arrangement, handling of BPSD, such as 

combativeness and confusion, and communication with care 

recipient; in addition, healthy lifestyle, grief, and relaxation 

also concerned the caregivers. These findings helped to 

form the skeleton of ADCarer.com. The website offers self-

learning for basic training on caring skills, illustrated by 

multimedia presentations. It also contains training on stress 

reduction, grief handling, and healthy lifestyle maintenance, 

to help caregivers develop effective psychological coping 

strategies and master stress-reduction skills to manage 

their caring burden. Such psychoeducation has been shown 

to be effective in reducing depressive symptoms of family 

caregivers of PWD.16,17

In addition, the website offers individualized online coun-

seling support to family caregivers, using cognitive behav-

ioral therapy (CBT) as the theoretical framework. CBT has 

been shown to be effective in anxiety reduction in caregivers 

of PWD.18–20 It is hypothesized that anxiety due to caregiving 

may induce maladaptive beliefs in caregivers of PWD, which 

can hinder them from exploring and implementing pragmatic 

caregiving, and which can cause distress to them. CBT may 

help to modify the maladaptive anxiety so that caregivers 

may be motivated to adopt a more positive attitude toward 

their caregiving tasks. In CBT interventions, caregivers 

are required to record behaviors and thoughts. Designated 

trained counselors are assigned to provide feedback on the 

behavioral and thought logs and on issues that the caregivers 

are concerned about.

The present study investigated the effectiveness of the 

online CBT intervention in improving the self-efficacy of 

family caregivers of PWD. It was hypothesized that the 

online intervention could help caregivers of PWD to handle 

BPSD and improve their self-perceived competence in 

dementia care.

Methods
The study adopted a within-subjects pretest-posttest design. 

Email invitation was sent to family caregivers of users of a 

dementia day care center and memory clinic at the Hong 

Kong Jockey Club Centre for Positive Ageing (a compre-

hensive care center for PWD), and promotion was also done 

online via the center website. A total of 36 family caregivers 

of dementia patients were recruited between January and 

August 2012. The participants were initially interviewed in 

person by a social worker, in order to screen for their eligibil-

ity for the study. Participants were included in the program 

if: their care recipients had a clinical diagnosis of dementia; 

they were the primary caregivers of the care recipients; and 

they had no major depression. Written consent was obtained 

for all subjects, and ethics approval was obtained from the 

Survey and Behavioural Research Ethics Committee of the 

Chinese University of Hong Kong.

The intervention lasted for 9 weeks. The designated 

counselors were clinical psychologists, social workers, or 

counselors who had training and practice in CBT. In the first 

week of the intervention, after establishing rapport, the sub-

jects were asked to identify their two most disturbing BPSDs. 

For the subsequent 8 weeks, the counselor went through 

each BPSD with the subject, and sought solutions together. 

In total, it took 8 weeks to address the two major BPSDs. In 

the CBT intervention protocol, the participants were asked 

to record the antecedent, behavior, and consequence, on an 

online worksheet, every time the care recipient displayed the 

BPSD. CBT coined the “cognitive model”, which pointed 

out how the situation triggering psychological disturbance, 

the thoughts, and the reaction to the situation inter-related 

(situation → automatic thoughts/intermediate thoughts/core 

beliefs → reaction),21 while CBT focused its intervention on 

the thoughts and beliefs. The intervention of this study thus 

was based on information in the worksheet and attempted 

to help the participants understand their cognitive model 

towards the caring difficulties and to identify and modify 

any maladaptive beliefs so that they could be motivated 

to explore more adaptive solutions and implement more 

effective management skills and solutions. The intervention 

was based on back-and-forth online messaging between the 

counselor and individual subjects. The counselors responded 

to the messages of the participants within 48 hours. There was 

no upper limit to the total number of messages, but subjects 

were requested to provide at least one record per week. The 

last week of the intervention was for review.

In addition to the aforementioned CBT intervention, the 

participants were also asked to record the number, content, 
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Table 1 Intervention protocol

Week Intervention contents Supporting  
materials

1 rapport building 
Therapeutic goal setting 
Identification of BPSD, number 1 
Delivery of homework

nA

2 review of homework 
exploration, response, and  
discussion of maladaptive thoughts 
regarding BPsD, number 1

BPsD and validation 
techniques

3 review of homework 
Modification of maladaptive  
thoughts regarding BPsD, number 1

Cognitive 
restructuring

4 review of homework 
emphasizing positive outcomes 
exploration of effective and  
practical coping strategies for  
BPsD, number 1 
Discussion on self-help strategies

Behavior  
management and  
PCC model

5 review of homework 
exploration, response, and discussion 
on maladaptive thoughts 
regarding BPsD, number 2

Positive psychology 
and caregiving

6 review of homework 
Modification of maladaptive  
thoughts regarding BPsD, number 2

Meditation

7 review of homework 
emphasizing positive outcomes 
exploration of effective and  
practical coping strategies for  
BPsD, number 2 
Discussion on self-help strategies

Mindful breathing

8 Consolidation of intervention  
outcomes 
Consolidation on self-help strategies

self-recognition

9 review of intervention 
Intervention termination

nA

Note: The order of delivery of supporting materials may vary according to the 
needs of participants.
Abbreviations: BPsD, behavioral and psychological symptoms of dementia; nA, not 
applicable; PCC, person-centered care.
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and pattern of their own self-care behaviors. The intervener 

tracked the records and discussed emotion management with 

the caregivers, helping them build good self-care habits as 

a supplement to the CBT intervention. The subjects were 

encouraged to go through the psychoeducation part of the 

website themselves. To assist learning, key messages were 

summarized by seven multimedia PowerPoint 2007 (Micro-

soft Corporation, Redmond, WA, USA) presentations. The 

topics include BPSD and techniques to validate the needs 

and values of the care recipients, behavior management 

and the person-centered care model, positive psychology 

and caregiving, meditation, mindful breathing, cognitive 

restructuring, and self-recognition. The framework of the 

intervention is listed in Table 1. All services were provided 

free of charge.

Demographic information on the caregivers and the 

care recipients, and staging of dementia were collected at 

the baseline visit. The outcome measures were self-admin-

istered online by the family caregivers before and 1 month 

after the CBT intervention. They were as follows: BPSD 

management and related self-efficacy was measured by the 

Chinese version of the Neuropsychiatric Inventory Question-

naire (NPI-Q).22,23 The questionnaire consisted of 12 BPSD 

domains (delusions, hallucinations, agitation, depression or 

dysphoria, anxiety, elation, apathy, disinhibition, irritability, 

motor disturbance, nighttime behaviors, and appetite). Care-

givers indicated the severity of the 12 symptoms (1= mild, 

2= moderate, 3= severe; and 0, if a BPSD was absent) and 

their level of distress (0= not at all, 1= minimally, 2= mildly, 

3= moderately, 4= severely, and 5= extremely) in response to 

each particular BPSD respectively. Total severity and distress 

scores were yielded by summing the corresponding scores 

across the 12 items. Caregiving self-efficacy was measured 

by the Chinese version of the Revised Scale for Caregiv-

ing Self-Efficacy (RSCSE).24,25 With regard to the research 

hypotheses, two domains of the scale, namely, responding to 

disturbing behaviors (CSE-RDB) (five items) and controlling 

upsetting thoughts (CSE-CUT) (five items) were selected 

for measurement. Caregivers rated their level of confidence 

in executing specific caregiving-related tasks on a scale (0% 

to 100%) according to their recent situation. Percentage 

scores in each subscale (ie, domain) were averaged to yield 

a domain score. Cronbach’s alpha for the CSE-RDB and 

CSE-CUT were 0.95 and 0.91, respectively, for the pretest 

and 0.93 and 0.85, respectively, for the posttest.

Data analysis
Statistical analyses were performed with SPSS software 

version 20 (IBM Corp, Armonk, NY, USA). Descriptive 

statistics of demographic and outcome variables were first 

calculated. Characteristics of the caregivers who completed 

the study were compared against those who dropped out 

of the study using chi-square tests (categorical data) and 

independent samples t tests or Mann–Whitney U tests (con-

tinuous data) to reveal any systematic differences between 

completers and noncompleters. Changes in outcome variables 

(caregiving self-efficacy, BPSD, caregiver distress) were 

tested by comparing pretest and posttest data using paired t 

tests and Wilcoxon signed rank tests. Subgroup analysis was 

done across selected demographic variables; only the results 

with statistical significance are presented.
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Table 2 Demographic variables of recruited participants (n=36)

N (%)/M (SD) P

Completers  
(n=26)

Noncompleters 
(n=10)

Caregiver sex 0.854
 Female 19 (73.1%) 7 (70.0%)
 Male 7 (26.9%) 3 (30.0%)
Caregiver age range, years 0.774
 31–40 2 (7.7%) 0 (0%)
 41–50 10 (38.5%) 5 (50.0%)
 51–60 12 (46.2%) 5 (50.0%)
 .60 2 (7.7%) 0 (0%)
Caregiver education level 0.443
 secondary/diploma 15 (57.7%) 7 (70.0%)
 graduate 6 (23.1%) 2 (20.0%)
 Postgraduate 5 (19.2%) 1 (10.0%)
relationship with patient 0.371
 spouse 5 (19.2%) 1 (10.0%)
 Children 16 (61.5%) 9 (90.0%)
 Children-in-law 3 (11.5%) 0 (0%)
 grandchildren 2 (7.7%) 0 (0%)
Patient sex 0.293
 Female 16 (61.5%) 8 (80.0%)
 Male 10 (38.5%) 2 (20.0%)
Patient age, years 80.4 (7.94) 83.4 (9.92) 0.288
stage of dementia* 0.641
 Mild 15 (57.7%) 5 (50.0%)
 Moderate to severe 10 (38.5%) 3 (30.0%)
 Unsure 1 (3.8%) 2 (20.0%)
BPsD severity (max 36) 11.9 (6.37) 11.5 (4.93) 0.821
Caregiver distress (max 36) 15.6 (10.9) 14.3 (7.45) 1.00
Cse-rDB (max 100) 56.1 (20.6) 63.0 (23.9) 0.590
Cse-CUT (max 100) 54.2 (22.2) 65.9 (22.7) 0.241

Note: *as reported by the caregiver.
Abbreviations: BPsD, behavioral and psychological symptoms of dementia; Cse-
CUT, caregiving self-efficacy – controlling upsetting behaviors*; Cse-rDB, caregiving 
self-efficacy – responding to disruptive behaviors; M, mean; SD, standard deviation.

submit your manuscript | www.dovepress.com

Dovepress 

Dovepress

634

Kwok et al

Results
In all, 36 participants were recruited, and ten of them 

dropped out of the study. The reasons for drop out included 

the following: death of care recipient (n=3), participants 

not available for posttest (n=6), and drop out of participant 

(n=1). The demographic and baseline characteristics of the 

recruited participants (completers versus noncompleters) 

are listed in Table 2. Analysis of the baseline  characteristics 

of the completers against the noncompleters indicated that 

the two groups were comparable on all variables.

BPsD severity and caregiver distress
Comparison between pretest and posttest scores on BPSD 

severity and caregiver distress are shown in Table 3. After the 

online intervention, the total severity score showed a statis-

tically significant reduction from pretest (mean [M] =11.9, 

standard deviation [SD] =6.37) to posttest (M =7.46, 

SD =6.07), Z=3.02, P,0.01, r=0.59. Similarly, caregiver 

distress score decreased from pretest (M =15.6, SD =10.9) 

to posttest (M =10.7, SD =10.1), resulting in a statistically 

significant reduction, Z=2.51, P,0.05, r=0.49. There was no 

significant result from the subgroup analysis.

Caregiving self-efficacy
The pretest and posttest scores on CSE-RDB and CSE-CUT 

are listed in Table 3. Caregivers reported higher CSE-CUT 

scores at posttest (M =62.4, SD =15.3) than at pretest (M =54.2, 

SD =22.2), as well as higher CSE-RDB scores at posttest 

(M =62.2, SD =16.1) than at pretest (M =56.1, SD =20.6), 

although this increase was not significant (Z=1.55, P=0.122 

[CSE-CUT]; Z=1.21, P=0.228 [CSE-RDB]).  Subgroup analy-

sis showed that participants taking care of people with severe 

dementia had a significant increase in CSE-CUT score after 

the intervention (Z=2.33, P,0.05) (Table 4).

Discussion
This pilot study suggested that CBT delivered online was 

effective in helping family caregivers to manage BPSDs: 

they felt less distressed by them, and the severity of BPSD 

also decreased significantly. This is consistent with studies 

of other online family caregiver support programs26,27 and 

Table 3 Intervention outcome measures

Outcome measures M (SD) P

Pretest Posttest

BPsD severity 11.9 (6.37) 7.46 (6.07) 0.003
Caregiver distress 15.6 (10.9) 10.7 (10.1) 0.012
Cse-rDB 56.1 (20.6) 62.2 (16.1) 0.228
Cse-CUT 54.2 (22.2) 62.4 (15.3) 0.122

Note: *as reported by the caregiver.
Abbreviations: BPsD, behavioral and psychological symptoms of dementia; 
CSE-CUT, caregiving self-efficacy – controlling upsetting behaviors*; CSE-RDB, 
caregiving self-efficacy – responding to disruptive behaviors; M, mean; SD, standard 
deviation.

Table 4 subgroup analysis based on demographic variable of 
severity of dementia

Outcome  
measures

Change score ∆M (SD) U P

Mild Moderate  
to severe

BPsD severity -5.40 (7.07) -3.50 (6.24) 63.5 0.531
Distress -5.93 (11.4) -3.70 (9.10) 62.0 0.495
Cse-rDB 1.73 (17.4) 12.8 (30.1) 59.5 0.397
Cse-CUT 0.46 (19.8) 20.8 (19.4) 33.0 0.019

Note: *as reported by the caregiver.
Abbreviations: BPsD, behavioral and psychological symptoms of dementia; Cse-
CUT, caregiving self-efficacy – controlling upsetting behaviors*; CSE-RDB, caregiving 
self-efficacy – responding to disruptive behaviors; M, mean; SD, standard deviation; 
U, Mann–Whitney U value.
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with studies of CBT in relieving caregiving anxiety and 

distress.28,29

As computer literacy and access to the Internet were 

required, the subjects were biased toward those younger 

caregivers with a higher level of education. Among the 

caregivers who agreed to join, most completed the 9-week 

program. There was no significant difference between the 

completers and noncompleters in baseline characteristics. 

This suggests that online intervention is a feasible alternative 

for the computer literate family caregivers of PWD.

The primary objective of the intervention was to reduce 

the family caregivers’ distress from BPSD. It was interesting 

to observe a significant reduction in the perceived BPSD 

in the older family members with dementia as well. This is 

consistent with the notion that at least part of the BPSD is 

caused by communication problems between caregivers and 

the care recipients.30

An important objective of the intervention was to 

increase the self-efficacy of the family caregivers. It was 

somewhat disappointing that this CBT program did not 

appear to improve self-efficacy, despite a significant reduc-

tion in BPSD. A possible explanation is that it takes time 

and experience for self-efficacy to be established. A longer 

online CBT program, of 16 weeks, was shown to be effective 

in improving self-efficacy in family caregivers of PWD.31 

One caregiver intervention study found that improvement 

in self-efficacy was not initially significant at posttest but 

was significant at the 3-month follow-up;32 further research, 

with randomized design to compare different intervention 

lengths, was suggested so as to find an optimal intervention 

mode that would be best accepted by community-dwelling 

caregivers.

On the other hand, the subgroup analysis suggested that 

family caregivers of people with moderate to severe demen-

tia did improve their self-efficacy in controlling upsetting 

thoughts, though not in managing BPSD. The emotional 

support and self-care component in this intervention might 

have been better suited to the needs of caregivers of people 

with more severe dementia, prompting them to review their 

caring experiences and search for inner gain in their caring 

work.33 It may take longer for CBT to improve self-efficacy 

in managing BPSD as BPSD varies with time, both in its 

nature and severity.

The limitations of this study were the small sample size 

and the absence of a control group. Because we wanted to 

allow the participants to complete the assessment online, we 

did not measure other potentially important outcomes eg, 

perceived caregiver burden and mood.

We concluded that CBT intervention delivered online is 

feasible in family caregivers of PWD, that it was effective in 

reducing the caregiver distress due to BPSD, and that it may 

even reduce the severity of BPSD as well. Nine weeks may 

not be sufficient for CBT to improve self-efficacy in dementia 

care − a longer period of online support is recommended. 

Based on our encouraging results, a randomized controlled 

trial of online CBT to reduce psychological symptoms and 

caregiver burden is warranted.
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Abstract

Over 5 million people live with dementia. Often family caregivers do 

not seek outside help due to care and time constraints. The purpose 

of this quasi-experimental study was to examine the experience of 

using a psychosocial assessment to understand caregivers’ needs, in 

the assessment’s original face-to-face interview format versus a new 

self-administered web-based format. This study integrates concepts 

from Friedemann’s framework of systemic organization that portrays 

people as open systems striving for balance/congruence in their lives. 

Ten family caregivers (5 male; 5 female) from one mid-west state 

were randomized to a face-to-face interview or web-based group. 

Participants in the interview group had the assessment administered 

by one nurse in a face-to-face format.  Participants in the web-based 

group accessed the study’s web site and completed the assessment 

online, which was then reviewed by a second nurse.  Participants in 

both groups, as well as the nurses, completed a paper/pencil Survey 

to capture their perception of the assessment experience and 

descriptive statistical and content analyses were applied. Overall the 

caregivers rated the assessment as excellent or very good; thought it 

was easy to complete; and captured their real needs. There did not 

appear to be any significant differences between the two groups. All 

participants reported that every caregiver should have access to this 

assessment. One theme that emerged from the written comments 

was that the Survey helped participants in assessing their own 

needs, which they tend to deny or ignore. Nurses administering the 

assessment reported that the web-based format was very easy to 

use, while the face to face format was difficult to use. Web based 

assessment of caregiver needs is an effective method for healthcare 

professionals to analyze caregivers needs, providing a means for 

planning appropriate interventions to promote balance/congruence in 

caregivers’ lives.

Background

 More than 5 million people in the United States are currently living 

with Alzheimer’s Disease (AD) (Alzheimer’s Association, 2011).

 Family caregivers provide the majority of care and experience  

tremendous physical and emotional consequences relate to:

 personality and cognitive changes in their loved one,

 years of providing constant, loving attention, and

 demands of bathing, dressing, and other caregiving duties 
(ADEAR, 2004).

 Caregivers of persons with AD are less likely to seek outside help 

due to care and time constraints.

 Efficient assessment of caregivers’ problems and needs is important 
(Wancata et al., 2005).

 Internet technology can facilitate problem solving and offer support 

for family caregivers (NAC/AARP, 2009).

 Therefore, a web-based psychosocial assessment of caregivers’ 

needs would be useful, allowing for individualized planning and 

intervention.

Assessment Tool

A psychosocial assessment tool, developed by Wancata et al. (2005)*, was used to identify and understand 

caregivers’ needs.  The tool

 included 18 problem areas, with descriptive prompts, that caregivers were asked to rate as they relate 

to their own situation. 

 provided space to type additional problems.

 was originally developed as a face-to-face interview.

 was adapted for self-administered, web-based use.

Examples of Problem Areas include:

 Are you sufficiently informed about the illness, it’s symptoms, and its course?

 Do you have financial difficulties because of the patient?  Are you aware of financial benefits you or the 

patient are entitled to?

 Does the patient sometimes behave toward you in ways that burden you?

Assessment Implementation and Evaluation

Ten family caregivers from a midwest state were randomized into 2 groups:  an interview and a web-based group.

 The interview group had the assessment administered face-to-face by an advanced practice nurse.

 The web-based group accessed the study’s web site and completed the assessment online.

 The completed web-based assessment was then reviewed by a second advanced practice nurse.

Participants in both groups, as well as the nurses, completed a paper/pencil Survey to capture their perception of 

the assessment experience.

 The caregivers’ Survey had 9 closed and open ended questions, evaluating the ease / time of 

completion, question difficulty, impact on understanding of their needs, as well as their general opinion.

 The nurses’ Survey had 4 closed and open ended questions, evaluating the ease / time of completion 

and their ability to identify caregivers’ needs based on the information obtained.

* Wancata, J., Krautgartner, M., Berner, J., Alexandrowicz, R., Unger, A., Kaiser, G., … Weiss,M. (2005). The carer’s needs assessment for dementia (CNA-D): 

Development, validity and reliability. International Psychogeriatrics, 17(3), 393-406.

Methods

Friedemann’s Framework

Family Caregivers

 The interview group included 3 males / 2 females (2 African American / 3 White), in fair to good health, 

whose average age was 67 years with13 years of schooling.

 They cared for a person with dementia at home for  > 4 years and whose average age was 76 years.

 The web-based group included 2 males / 3 females (1 African American / 4 White), in fair to very good 

health, whose average age was 58 years with14 years of schooling.

 They cared for a person with dementia at home for  > 3 years and whose average age was 73 years.

 Participants in both groups:

 rated the assessment as excellent or good.  

 reported it was easy to complete. 

 thought that all caregivers should have access to such as assessment.

 The participants in the web-based group reported with greater frequency that:

 there were difficult questions to answer.

 the real needs of caregivers were captured in the assessment.

 their understanding of their own needs or situation was impacted by completing the assessment.

 Despite differences in response frequencies, no statistically significant differences (p > .05) were found 

between the two groups based on analyses appropriate for small sample sizes.

 Comments included:

 “Raises questions on where you stand to seek more help.”

 “I didn’t realize how much of my day revolves around my dad.”

Average Time to Complete the Assessment
Caregivers: Nurses:

 Interview: 42 minutes 43 minutes Caregiver and nurse together during assessment.

 Web-based: 31 minutes 27 minutes Caregiver completes and nurse reviews separately.

Results

Web-based assessment of caregivers’ needs: 

 is an effective method for healthcare professionals to use.

 is less time intensive then a face-to-face interview assessment.

 helps caregivers identify their own needs, which they tend to ignore / deny.

 makes caregivers realize the impact of caring for their significant other.

 provides a means for targeting appropriate interventions to promote 

balance / congruence in caregivers’ lives.

The researchers are implementing a web-based intervention that provides 

individualized education, support, guidance and care planning assistance for 

caregivers of persons with dementia. 

Conclusions
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INTERVIEW 

(n=5)

WEB-BASED 

(n=5)

QUESTIONS

Excellent /

Good OR

Easy

(n) / %

Neutral

(n) / %

YES

(n) / %

NO

(n) / %

Excellent / 

Good OR 

Easy

(n) / %

Neutral

(n) / %

YES

(n) / %

NO

(n) / %

General opinion of the 

assessment (excellent to poor) (5) 100% (5) 100%

Assessment captured the real 

needs of the caregivers 

(excellent to poor) (3) 60% (2) 40% (5) 100%

Easy or difficult to complete 

the assessment 

(easy to difficult) (5) 100% (5) 100%

Repetitive questions (yes / no) (1) 20% (4) 80% (5) 100%

Difficult questions (yes / no) (5) 100% (2) 40% (3) 60%

Assessment had an impact on 

understanding of own needs 

or situation (yes / no) (2) 40% (3) 60% (3) 60% (2) 40%

All caregivers should have 

access to such an assessment 

(yes / no) (5) 100% (5) 100%

INTERVIEW WEB-BASED

QUESTIONS Easy Neutral Difficult Easy Neutral Difficult

Easy or difficult to use 

the assessment tool 20% 80% 100%

Easy or difficult to 

identify needs for the 

caregiver 20% 20% 60% 60% 40%

The purpose of this quasi-experimental study was to examine 

the experience of using a psychosocial assessment to understand 

caregivers’ needs, comparing a face-to-face interview format and a 

self-administered web-based format. 

Purpose

“The four targets of control, spirituality, stability and growth interact with each other along the system periphery to 

form a dynamic equilibrium through which the healthy system continuously adjusts to find congruence”
(Friedemann, 2011).

Advanced Practice Nurses

 The nurse reviewing the web-based format thought the assessment 

was easy to use.

 The nurse interviewing caregivers thought it was difficult to identify 

caregivers’ needs from the assessment.

 Comments included:

 “Top needs [on web-based format] relatively easy to correlate to 

the problems.”

 “Interview format was difficult to complete and time consuming.”

Table 1. Frequency of Responses on Caregiver Post-Assessment Survey

Results cont.

• Problems in caring and unmet 

needs create imbalance and 

incongruence in caregivers’ 

lives, impacting their health and 

well being.

 Consequently, caregiving 

signifies a continuing struggle 

to readjust the four targets and 

balance them against each 

other and the environment.

• This web-based assessment 

tool was incorporated into 

the intervention website to 

provide information on 

caregivers’ specific needs.

Table 2. Frequency of Responses on

Nurse Post-Assessment Survey
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 Doel en soort onderzoek Inclusiecriteria + 
rekrutering 

Steekproefgrootte Experimentele groep + interventie Controlegroep + interventie Meetinstrument 
(evaluatie en 

variabelen) 

Uitkomsten 

 
Blom, et al 

(2015) 

 
Doel onderzoek 

Effectiviteit van de Mastery 
over dementia bestuderen 
 

Doel interventie 
De Mastery Over dementia 
is gericht op het 

verminderen van 
symptomen van depressie 
en angst van de 

mantelzorgers van een 
persoon met dementie. Het 
is gebaseerd op eerder 

onderzoek en op meerdere 
reviews. 
 

Soort onderzoek 
Gerandomiseerd onderzoek 
met controlegroep 

 
Inclusiecriteria 

enkele symptomen van 
depressie, angst en 
spanning 

 
Wanneer ze deze in 
zeer hoge mate 

ervaarden of suïcidale 
gedachten hadden, 
werden ze eerst 

geëvalueerd door een 
psychiater en daarna 
meteen doorverwezen 

voor een behandeling. 
 
 

Rekrutering 
- de website ‘Mastery 
over Dementia’ 

- de maandelijkse 
digitale nieuwsbrief van 
de 

Alzheimergemeenschap 
- flyers op 
contactmomenten in 

Alzheimer cafés 
- informatieve brieven 
in geheugenklinieken 

en andere relevante 
zorginstituties 

 
In totaal 245 mantelzorgers (149 in de 

experimentele groep en 96 in de 
controlegroep). 
 

70 deelnemers vielen uit door drop-
out (door te weinig tijd en energie 
voor de deelname, door van andere 

diensten gebruik te maken). 
 
De finale steekproefgrootte was 175: 

- 90 personen in de experimentele 
groep 
- 85 personen in de controlegroep. 

 
Geen significante verschillen tussen 
beide groepen en tussen de personen 

met dementie gevonden. 
 
De gemiddelde leeftijd van de 

mantelzorgers was 61 jaar. 
 
De proefpersonen werden 

gerandomiseerd in een experimentele 
groep of de controlegroep. Ze wisten 
niet tot welke groep ze behoorden. 

 
Mastery over Dementia. 

 
Telkens geëvalueerd aan de start en 
aan het einde van elke les. De coach 

volgt de vooruitgang op van de 
deelnemers en geeft feedback op hun 
huiswerk. 

 
Booster sessie een maand na het 
beëindigen van de 8 lessen. 

 
Elke deelnemer kreeg dezelfde coach, 
een psycholoog. 

 
Minimale interventie met e-

bulletins (digitale 
nieuwsbrieven) met 
praktische informatie over 

hoe je moet zorgen voor 
een persoon met dementie. 
Deze werden verzonden per 

e-mail. Men kreeg ze om de 
3 weken gedurende 6 
maanden. 

 
De topics waren 
verschillend ten opzichte 

van de Mastery over 
Dementia: 
- rijden 

- vakantiedagen 
- medicatie 
- wettelijke zaken 

- activiteiten doorheen de 
dag 
- helpen met dagelijkse 

routines 
- rouw 
-veiligheidsmaatregelen in 

huis 
- mogelijkheden voor steun 
van andere mantelzorgers. 

 
De proefpersonen uit deze 
groep hadden nooit contact 

met een coach. 

 
Alle proefpersonen 

evalueerden 3 keer: 
voor de start van de 
interventie, halfweg 

de programma’s (na 
de vierde les of 
bulletin) en direct na 

de laatste sessie of de 
laatste bulletin 
(ongeveer 5 à 6 

maanden na de 
start). Evaluatie via 
zelfrapportage op het 

internet. 
 
De 3 variabelen 

werden gescoord via 
valide meetschalen. 
 

Ook nog 4 andere 
schalen om de 
proefpersonen te 

screenen op 
geschiktheid voor 
deze studie. 

 
Experimentele groep: 

- vermindering symptomen van 
depressie statistisch significant 
(pretest 17.89 en posttest 15.55).  

 
- vermindering symptomen van 
angst statistisch significant (pretest 

8.36 en posttest 6.68) 
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Pagán-
Ortiz, et al 
(2014) 

 
Doel onderzoek 
Effectiviteit van Cuidate 

Cuidador (een online 
steungroep) meten. 
 

Doel interventie 
Het doel is het welbevinden 
van de mantelzorger 

verbeteren, zodat deze 
meer zelfeffectiviteit en 
sociale steun en minder 

stress en spanningen 
ervaart. Door deze web-
based interventie wordt 

getracht om de meer 
geïsoleerde mantelzorg uit 
de Spaanse cultuur uit te 

breiden naar een meer 
samenhangende sociale 
gemeenschap, waarbij de 

leden kunnen interageren 
met elkaar via de website. 
 

Soort onderzoek 
Quasi-experimenteel design 
 

 
 
 

 
Rekrutering 
- brieven 

- reclameblaadjes 
- flyers 
- telefoongesprekken 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
72 Spaanse mantelzorgers 
 

Hun leeftijd varieerde tussen 42 jaar 
tot 78 jaar. De onderzoekers wilden 
een brede variatie aan leeftijden, 

omdat in de Spaanse cultuur de 
mantelzorg multigenerationeel 
gebeurt. 

 
Ze werden toegewezen aan de 
experimentele groep of aan de 

controlegroep. 
 
 

 
Cuidate Cuidador 
 

4 sessies  van elk 1 à anderhalf uur. In 
de pre-test sessie kreeg men 
informatie over de studie en maakte 

men kennis met de website. Tijdens 
sessie 2 en 3 mocht men de 
verschillende topics gebruiken en 

experimenteren op de website. In de 
post-test sessie (na een maand) 
evalueerde men de website. 

 
 
 

 
Geprinte documenten 
 

2 sessies. In de pre-test 
kreeg men een algemeen 
beeld van de studie. Men 

kreeg in het Spaans 
educatie over dementie via 
geprinte documenten. De 

inhoud was gelijkaardig aan 
deze van de website, maar 
kwam van andere bronnen. 

Er gebeurde een post-test 
(ook na een maand). 
 

 
Kwantitatieve 
gegevens doordat 3 

variabelen werden 
gemeten. Deze 
variabelen werden 

gemeten via 
meetschalen.  
 

Kwalitatieve 
gegevens door het 
bevragen van de 

bevindingen over de 
website via 6 open 
vragen. 

 

 
Kwantitatief: 
Experimentele groep: 

- meer zelfbeheersing 
- minder depressieve symptomen 
- meer sociale steun  

- meer spanning en stress 
 
Deze uitkomsten zijn niet statistisch 

significant maar wel suggestie dat 
informatie bieden aan 
mantelzorgers gerelateerd kan zijn 

met meer zelfbeheersing 
(bijvoorbeeld meer zelf effectiviteit 
door de mantelzorger) en minder 

depressieve gevoelens. Dit niet-
significante verschil kan te wijten 
zijn aan een zeer kleine 

steekproefgrootte. 
 
Kwalitatief: 

- meerderheid: website minstens 3 
keer bezocht, anderen minstens 10 
keer of elke dag. 

- bezoeken waren op een maand 
meer dan verdubbeld en het aantal 
van de oorspronkelijke bezoekers 

verhoogde. In januari 2010 waren 
er bijvoorbeeld 2431 bezoekers, in 
maart al 4705. 

- de meesten wilden liever lezen 
dan horen van de inhoud. 
- veel personen gebruikten de ‘ask 

an expert’-tool en waren blij met de 
antwoorden van de expert. 
- de meesten vonden het een zeer 

goede tool, “begrijpelijk” en 
“makkelijk te gebruiken”, praktisch 
en een hulp in hun leven. De 

informatie die gegeven werd was 
voldoende, geschreven in 
eenvoudige taal. 

- de meesten raden de website aan 
aan anderen. 
- sommigen vinden de meeste 
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informatie meer relevant voor 
mantelzorgers van personen in een 
beginnend stadium van dementie. 

- veel suggesties ter verbetering 
zoals het toevoegen van een 
spirituele topic, meer 

gedetailleerde informatie geven, 
een specialist in dementie 
bijvoegen bij de ‘ask an expert’-tool, 

informatie geven over lokale 
diensten en over medicatie. 
 

Kwok, et al 
(2014) 

 
Doel onderzoek 

Effectiviteit van 
ADCarer.com bestuderen. 
Ze onderzochten of de 

zelfeffectiviteit van de 
mantelzorgers hierdoor 
werd verhoogd. 

  
Doel interventie 
Het doel is de 

mantelzorgers inzicht doen 
krijgen in hun eigen 
denkwijze over 

moeilijkheden in de zorg en 
in hun gedachten. Zo 
zouden ze meer worden 

aangemoedigd tot het 
vinden van meer gepaste 
oplossingen. 

 
Soort onderzoek 
Posttest pretest design 

 
 
 

 

 
Rekrutering 

- contact per e-mail 
naar mantelzorgers van 
personen met dementie 

van een dagcentrum en 
geheugenkliniek in 
Hong Kong 

- reclame voor de 
deelname via de 
website van het 

dagcentrum.  
 

 
36 mantelzorgers werden eerst 

persoonlijk geïnterviewd door een 
sociaal werker om te bepalen of zij 
geschikt waren voor deze studie. 

 
Van deze 36 mantelzorgers vielen er 
10 uit (door overlijden van de 

zorgvrager, niet bereikbaar zijn voor 
de posttest en drop out). 
 

 
De interventie duurde in totaal 9 

weken. Tijdens de eerste week 
moesten de proefpersonen de 2 meest 
storende symptomen van dementie 

aangeven. In de volgende 8 weken 
werden gesprekken gevoerd over 
telkens een ander symptoom en vond 

men samen met de hulpverlener een 
oplossing om hiermee om te gaan. In 
de cognitieve gedragstherapie 

moesten de deelnemers online 
bijhouden wat de trigger, het gedrag 
en het gevolg was telkens wanneer de 

zorgvrager het symptoom vertoonde. 
 
De deelnemers moesten ook vertellen 

over hun eigen patroon van zelfzorg 
en wat dit voor hen concreet inhoudt. 
Ze hadden gesprekken met de 

hulpverlener over hun eigen 
emotionele welbevinden en werden 
geholpen om goede zelfzorg  

gewoonten aan te leren. Ze werden 
gemotiveerd om zelf in de website op 
zoek te gaan naar psycho-educatie. 

Deze topics gaan over bijvoorbeeld het 
zorgmodel waarbij de patiënt centraal 
staat, positieve psychologie, meditatie, 

zelferkenning enzovoort. 

 
Geen controlegroep 

aanwezig 

 
De mantelzorgers 

beschreven zelf 
online hun 
bevindingen voor de 

start van de 
cognitieve 
gedragstherapie en 

na een maand volgen 
van deze interventie. 
 

Er werd gescoord op 
het managen van 12 
symptomen van 

dementie via een 
vragenlijst. Men 
beoordeelde meer 

bepaald de ernst van 
de symptomen en 
hun eigen 

stressniveau erbij.  
 
De zelfeffectiviteit 

van de mantelzorgers 
werd gescoord door 
een meetschaal 

waarbij ze zelf hun 
niveau van 
zelfvertrouwen 

moesten beoordelen. 
 

 
- symptomen van de persoon met 

dementie verminderden statistisch 
significant (gemiddeld 11.9 naar 
gemiddeld 7.46). 

- stress van de mantelzorger 
verminderde statistisch significant 
(gemiddeld 15.6 naar gemiddeld 

10.7). 
- zelfeffectiviteit verbeterde : het 
controleren van hun gedrag 

verhoogde van gemiddeld 54.2 naar 
gemiddeld 62.4. Hun reacties op 
gedragingen van de persoon met 

demente verbeterde van gemiddeld 
56.1 naar gemiddeld 62.2. De 
resultaten van deze derde variabele 

werden niet significant bevonden. 
 
Een belangrijke bevinding is wel dat 

de gedrag- en psychische 
symptomen van de persoon met 
dementie significant verminderde, 

ook al was de opzet vooral het 
verminderen van de veroorzaakte 
stress bij de mantelzorger. Een 

reden voor deze verbetering kan 
zijn dat een deel van deze 
symptomen veroorzaakt worden 

door communicatieproblemen 
tussen  de mantelzorger en de 
zorgvrager. 
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Giel, et al 
(2013) 

 
Doel onderzoek 

Peilen naar ervaringen in 
het gebruik van een web-
based 

beoordelingsinstrument van 
de psychosociale noden van 
de mantelzorgers. 

 
Soort onderzoek 
quasi experimenteel 

onderzoek 

 
onbekend 

 
10 mantelzorgers werden 

gerandomiseerd toegewezen in de 
experimentele of de controlegroep. De 
experimentele groep bestond uit 5 

mantelzorgers van gemiddeld 58 jaar. 
De controlegroep bestond uit 5 
mantelzorgers van gemiddeld 67 jaar. 

 
De experimentele groep voltooide de 

boordeling via het internet. Hierna 
werd deze bekeken door een andere 
verpleegkundige, zonder aanwezigheid 

van de mantelzorger. 

 
De controlegroep deed de 

boordeling via een face to 
face interview met een 
verpleegkundige. 

 
Alle mantelzorgers en 

verpleegkundigen 
maakten een 
samenvatting om hun 

ervaring over het 
beoordelingsinstrume
nt te geven. 

 
Het rapport van de 
mantelzorgers 

bestond uit 9 
gesloten en open 
vragen waarin men 

verschillende zaken 
moest beoordelen: 
- tijd die het innam 

om het in te vullen 
- moeilijkheidsgraad 
van de vragen 

- mate waarin ze zelf 
beter hun noden 
begrepen en een 

algemene mening 
over het instrument. 
 

Het rapport van de 
verpleegkundigen 
bestond uit 4 

gesloten en open 
vragen waarin men 
beoordeelde: 

- wat de tijd was die 
nodig was om het in 
te vullen 

- moeilijkheidsgraad 
van de vragen 
- de mate waarin ze 

konden identificeren 
wat de noden van de 
mantelzorgers waren, 

gebaseerd op de 
verkregen informatie 
via het web. 

 
- mantelzorgers uit zowel de 

experimentele als de controlegroep 
vonden het beoordelingsinstrument 
goed of zelfs excellent en makkelijk 

in te vullen. 
- beide groepen vonden ook dat alle 
mantelzorgers deze tool zouden 

moeten kunnen gebruiken. 
 
Experimentele groep: 

- hun noden werden meer werden 
besproken in het instrument, maar 
zeiden vaker dat er een moeilijkere 

vraagstelling was (40% moeilijke 
vragen tegenover 100% makkelijke 
vragen in de controlegroep). 

- begreep beter hun eigen noden en 
situatie (60%) ten opzichte van de 
interviewgroep (40%). 

 
Er werd geen statistisch significant 
verschil tussen beide groepen 

gevonden. 
 
De beoordeling zelf was sneller 

ingevuld in de experimentele groep 
(31 minuten) dan in de 
controlegroep (42 minuten). 

 
Verpleegkundigen uit de 
experimentele groep vonden de 

beoordeling makkelijk te gebruiken 
(100% vond het makkelijk 
tegenover 80% vond het moeilijk in 

de interviewgroep). 
 
Verpleegkundigen uit de 

controlegroep vonden het moeilijk 
om zicht te krijgen op de noden van 
de mantelzorgers (60% vond het 

moeilijk tegenover 60% vond dit 
makkelijk in de web-based groep) 
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Toestemmingsverklaring voor deelname aan focusgroep 

 

Brooke Huyghe 

Zandpoortvest 60 

2800 Mechelen 

r0454155@student.thomasmore.be 

Focusgroep in het kader van bachelorproef verpleegkunde  

 

Geachte heer/mevrouw 

 

Ik ben een studente bachelor in de verpleegkunde optie sociale verpleegkunde van Thomas More 

Mechelen. Voor mijn bachelorproef koos ik het thema overbelasting van de mantelzorger van een 

persoon met dementie. Meer specifiek spits ik me toe op het effect van web-based interventies op 

deze onmisbare persoon in de zorg. Naast een theoretisch literatuuronderzoek wil ik graag een 

sprong maken naar het werkveld door het uitvoeren van een focusgroep met verpleegkundigen met 

expertise in de ouderenzorg. Enkele centrale vragen hierbij zijn bijvoorbeeld: ‘wat is uw ervaring met 

deze web-based interventies?’, ‘wat zijn de voordelen hiervan?’. Mijn doel is om te peilen naar 

ervaringen rond deze interventies en te exploreren naar het gebruik ervan in Vlaanderen. Tevens 

hoop ik aanbevelingen naar de verpleegkundige praktijk toe te verkrijgen. 

Ik dank u voor uw aanwezigheid en tijd die u neemt voor de deelname aan deze focusgroep. 

 

Verloop van de focusgroep 

Na een introductie worden er vragen gesteld over het gebruik van web-based interventies ter 

preventie van overbelasting van de mantelzorger. Het gesprek zal ongeveer een halfuur duren. U kan 

uw deelname op elk moment stop zetten. In deze schriftelijke toestemming worden uw rechten als 

deelnemer toegelicht. Tevens accepteert u in bijgevoegd formulier de deelname aan de focusgroep. 

 

Uw rechten 

Vrijwillige deelname 

Uw deelname aan het onderzoek is volledig vrijwillig. Hiervoor vragen we u een document van 

toestemming te ondertekenen. U kan op elk moment uw deelname beëindigen zonder u hiervoor te 

verantwoorden en zonder nadelige gevolgen. U hebt het recht vragen niet te beantwoorden. Na de 

focusgroep heeft u de mogelijkheid een kopie van mijn bachelorproef te verkrijgen. 

 

mailto:r0454155@student.thomasmore.be


Privacy en anonimiteit 

Uw antwoorden worden volledig vertrouwelijk en respectvol behandeld en worden uitsluitend 

binnen het kader van dit onderzoek gebruikt. In de publicaties van dit onderzoek worden fragmenten 

gebruikt om resultaten te verduidelijken, maar er worden geen persoonlijk namen vermeld. Ook de 

naam van de organisatie wordt niet meegedeeld. Tijdens het gesprek wordt een geluidsopname 

gemaakt voor verdere analyse. Na het onderzoek wordt deze vernietigd. 

 

 

Toestemmingsformulier voor deelname aan onderzoek 

Focusgroep in het kader van bachelorproef verpleegkunde 

 

Door het lezen van deze informed consent bevestig ik mijn toestemming voor deelname aan deze 

focusgroep. Ik ontving de nodige informatie over het verloop ervan en ik weet wat mijn rechten zijn. 

1. Ik weet dat ik deelneem aan een discussiegroep. Tijdens dit gesprek zal er een geluidsopname 

worden gemaakt die zal dienen voor verdere analyse. Na analyse van deze gegevens wordt deze 

geluidsopname vernietigd. 

1. Ik weet dat mijn persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt zullen worden in enige publicatie van 

het onderzoek. Alle verkregen gegevens zullen anoniem verwerkt worden. 

3. Ik weet dat mijn deelname op vrije basis berust en dat ik op elk ogenblik uit de studie kan stappen 

zonder enige reden op te geven en zonder nadelige gevolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bachelorproef rond web-based interventies ter preventie van 

overbelasting van de mantelzorger van een persoon met dementie 

 

1. Is web-based werken op economisch vlak een voordeel? 

 Ja 

 Neen 

 Soms 

 Geen van bovenstaande 

 Geen mening 

2. Is er nood aan specifieke kennis om hiermee aan de slag te gaan bij mantelzorgers? 

 Ja 

 Neen 

 Soms 

 Geen van bovenstaande 

 Geen mening 

3. Is er een opleiding voor de verpleegkundige nodig om web-based te werken? 

 Ja 

 Neen 

 Soms 

 Geen van bovenstaande 

 Geen mening 

4. Onderschatten we ouderen dat ze niet web-based zouden kunnen werken? 

 Ja 

 Neen 

 Soms 

 Geen van bovenstaande 

 Geen mening 

5. Is er bijkomende hulp nodig om ouderen te helpen omgaan met web-based interventies? 

 Ja 

 Neen 

 Soms 

 Geen van bovenstaande 

 Geen mening 

6. Zijn web-based interventies nu al bekend genoeg onder de professionele hulpverleners? 

 Ja 

 Neen 

 Soms 

 Geen van bovenstaande 

 Geen mening 

Bedankt voor uw deelname! 
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Inleiding 

Welkom allemaal om aanwezig te zijn bij deze focusgroep. Ik wil jullie alvast bedanken voor jullie 

komst en de interesse om deel te nemen. Ik zal eerst mezelf en mijn begeleidster kort even 

voorstellen. Ik ben Brooke Huyghe. Ik ben een studente bachelor in de verpleegkunde optie sociale 

verpleegkunde van Thomas More Mechelen. Ik zit in mijn laatste jaar, dus ik maak een 

bachelorproef. Ik koos hiervoor het thema overbelasting van de mantelzorger van een persoon met 

dementie. Meer specifiek spits ik me toe op het effect van web-based interventies. Deze vinden dus 

hun weg via het internet en de computer. Naast mij zit mijn begeleidster. 

Ik maakte eerst een literatuuronderzoek. Hieruit blijkt dat er verschillende web-based interventies 

bestaan. Zo zijn er online leerinstrumenten, websites voor sociale steun, online tools rond cognitieve 

gedragstherapie en zelfs een web-based beoordelingsinstrument van psychosociale noden. Deze 

interventies haalden significante resultaten, zoals vermindering van symptomen van depressie en 

angst en stress van de mantelzorger. Cognitieve gedragstherapie gaf een vermindering van de 

symptomen van de persoon met dementie. 

Uit deze literatuur bleek ook dat er een aantal hiaten of problemen kunnen zijn in de praktijk. Om in 

kaart te brengen hoe zich deze stellen in de praktijk, wou ik graag een focusgroep organiseren zodat 

ik dit aan verpleegkundigen met expertise in mijn thema kan bevragen. Mijn doel is vooral om te 

peilen naar ervaringen rond deze interventies en te exploreren naar het gebruik ervan in Vlaanderen. 

Tevens hoop ik aanbevelingen voor de verpleegkundige praktijk te verkrijgen. 

Ik wil nog even vermelden dat dit gesprek wordt opgenomen omdat ik hier achteraf uiteraard een 

analyse van maak. De gegevens worden volledig geanonimiseerd en zijn vertrouwelijk. Hebben jullie 

nog vragen voor we beginnen? Dan zullen we eens van start gaan. 

Introducerende vraag 

Mijn eerste vraag is de volgende. Wat zijn jullie ervaringen met web-based interventies? Met 

‘ervaringen’ bedoel ik ervan gehoord hebben of mee gewerkt hebben. 

Kennen jullie voorbeelden van web-based interventies in België? Ik vond bijvoorbeeld een webtool 

op internet van het Kenniscentrum mantelzorg en het Expertisecentrum dementie. Dementie en nu 

is rond 2014 ontwikkeld. Het bestaat uit een psycho-educatiepakket en een webtool met informatie 

en modules om kennis over dementie te verkrijgen. Wat zijn jullie bevindingen hiervan? 

Kernvragen 



Hoe zien jullie de voordelen van deze web-based interventies? 

Kan een interventie die enkel en alleen web-based is wel effectief zijn? Is er nood aan een 

combinatie van een web-based interventie met een andere vorm van hulpverlening of interventie? 

Zo ja, welke interventie? 

 Uit mijn literatuuronderzoek bleek ook dat er enkele hiaten zijn of problemen die we als 

verpleegkundige in de praktijk zouden kunnen tegenkomen. 

 Zo is bijvoorbeeld een discussiepunt de geriatrische mantelzorger in de thuissituatie. Hoe past hij 

in het verhaal van web-based werken? Gaan zij dit kunnen? 

 Er werd een onderzoek gevonden rond een web-based interventie voor Spaanse mantelzorgers. 

Hoe staan jullie als verpleegkundigen tegenover de werking van web-based interventies met 

andere culturen? 

 

Zijn er volgens jullie nog nadelen aan web-based gericht werken? 

We gaan ervan uit dat verpleegkundigen een rol spelen bij het web-based werken door bijvoorbeeld 

de mantelzorger te stimuleren hiermee om te gaan. Hoe zien jullie deze rol bij web-based 

interventies? 

Is er volgens jullie voldoende expertise bij de huidige verpleegkundigen in de ouderenzorg om deze 

toe te passen? Is het haalbaar dat verpleegkundigen via web-based interventies aan de slag gaat met 

mantelzorgers? Is het nuttig dat ze hier tijd in steekt of is dit niet de taak van de verpleegkundige? 

Mijn laatste vraag gaat over suggesties voor in ‘de praktijk’. Wat zijn volgens jullie aanbevelingen 

voor het verpleegkundige werkveld? Is er nood aan extra wetenschappelijk onderzoek naar web-

based interventies? Zo ja, wat zou dan nuttig en zinvol onderzoek kunnen zijn? Hoe zouden de web-

based interventies kunnen worden geïmplementeerd in het werkveld? Hoe zien jullie dit verder 

evolueren in de praktijk? Zijn deze web-based interventies haalbaar in de toekomst? Is dit 

toekomstmuziek? 

Slotvraag 

Zijn er nog zaken of bedenkingen die jullie graag naar voren willen brengen? Dit was zowat mijn 

laatste vraag. Ik denk dat er zeker zeer interessante inzichten naar voren zijn gekomen en ik hoop dat 

jullie er zelf ook iets aan hebben gehad. Zoals gezegd krijgen jullie de kans om de analyse van dit 

gesprek in mijn bachelorproef na te lezen. Meneer  C. krijgt hiervan immers een versie. Zijn er nog 

vragen voor mij of voor mijn begeleidsters? Dan wil ik jullie nog heel erg bedanken voor jullie komst 

en medewerking. Bedankt! 
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