
IK WEET WIE JE 
BENT 

Een onderzoek naar het dragen van 
naamkaartjes door medewerkers die 

werken met mensen met het Syndroom 
van Korsakov 



Geheugen 

• De beperkte 
capaciteit van 
het geheugen 
alleen gebruiken 
voor hoognodige 
informatie 

Naamkaartjes 

• Verminderde 
confrontatie met 
het 
geheugenverlies 

Probleemgedrag 

• Vermindering 
van gedrags-
problemen?? 
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Vraagstellingen 

O Heeft het dragen van naamkaartjes door 
medewerkers invloed op probleemgedrag bij 
clienten met het syndroom van Korsakov? 

O Welke ervaringen hebben zorgmedewerkers met 
het dragen van naamkaartjes in hun dagelijkse 
zorg voor en begeleiding van clienten met het 
syndroom van Korsakov? 

O Hoe ervaren clienten met het syndroom van 
Korsakov het dragen van naamkaartjes bij 
zorgmedewerkers in de dagelijkse zorg en 
begeleiding? 



Methode van onderzoek 

O Deelonderzoek 1: kwantitatief vergelijkend 

onderzoek (voormeting, introduceren van de 

naamkaartjes, nameting) 

O Deelonderzoek 2: kwalitatief beschrijvend 

onderzoek (interviews met zorgmedewerkers 

en cliënten over ervaringen met het dragen 

van naamkaartjes) 



Deelonderzoek 1 

O Alle cliënten (122) met het syndroom van 
Korsakov op 5 van de 6 buurten (Marken Zuider 
uitgesloten) 

O Zelf ontwikkelde observatielijst en aangepaste 
Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (NPI-Q) 

O Voormeting mei 2015 

O Dragen naamkaartjes per juni 2015 ingevoerd 
binnen de interventiegroep (Noord, Oost en 
Buiten). Marken Zuid en West waren de 
controlegroep.  

O Nameting november 2015 



Deelonderzoek 2 

O Interviews in periode van nameting 
deelonderzoek 1 

O 5 zorgmedewerkers en 5 cliënten uit 
interventiegroep, werving via teamleiders 

O Hoe ervaren zorgmedewerkers het dragen van 
de naamkaartjes en kan het een meerwaarde 
hebben in de begeleiding en zorg voor hun 
cliënten? 

O Vinden cliënten het prettig of nuttig dat 
zorgmedewerkers een naamkaartje dragen en 
helpt het hen bij het bij naam aanspreken van 
zorgmedewerkers? 



Resultaten deelonderzoek 1 

O In totaal 97 van de 122 vragenlijsten 

geretourneerd 

 
Totaal Interventiegroep 

(N=63) 

Controlegroep 

(N=34) 

Aantal 

mannen 

74 (76%) 50 (79%) 24 (71%) 

Aantal 

vrouwen 

23 (24%) 13 (21%) 10 (29%) 

Gem. leeftijd 64 64 65 



Resultaten deelonderzoek 1 

Resultaten zelf ontwikkelde observatielijst: 

 Controlegroep gebruikt tijdens voormeting vaker 
naam medewerker dan interventiegroep 

 Interventiegroep tijdens voormeting vaker 
verbale agressie dan controlegroep 

 Bij nameting geen significante verschillen tussen 
interventiegroep en controlegroep 

 Interventiegroep gebruikt tijdens nameting vaker 
de naam van medewerker dan tijdens 
voormeting en laat bij de nameting minder 
kleinerend gedrag zien dan bij voormeting 



Resultaten deelonderzoek 1 

Resultaten NPI-Q: 

 Interventiegroep tijdens voormeting meer 
“ongeduldig of geïrriteerd” dan controlegroep 

 Interventiegroep tijdens nameting minder “apathisch 
gedrag” dan controlegroep 

 Tijdens nameting bij interventiegroep minder sprake 
van “wanen” en “ongeduld of irritatie” dan tijdens 
voormeting 

 Geen significante verschillen op totaalscore tussen 
interventiegroep en controlegroep 

 Interventiegroep tijdens nameting een lagere 
totaalscore dan tijdens voormeting  



Resultaten deelonderzoek 2 

Resultaten interviews met zorgmedewerkers: 

 Het dragen van naamkaartjes maakt de sfeer meer 
huiselijk, omdat cliënten zorgmedewerkers bij naam 
aanspreken 

 Cliënten kunnen beter onderscheid maken tussen 
wie wel en wie geen zorgmedewerker van de afdeling 
is en het geeft cliënten zo meer vertrouwen en 
zekerheid bij het aanspreken van de juiste persoon 

 Cliënten worden minder geconfronteerd met hun 
geheugenverlies, doordat ze het naamkaartje als 
steun kunnen gebruiken en het kan ook bijdragen tot 
het beter onthouden van de naam 

 



Resultaten deelonderzoek 2 

 Het draagt bij aan structuur in wonen en dagelijks 
functioneren en geeft de cliënten zo houvast 

 De naamkaartjes zijn mooi van vorm en makkelijk in 
gebruik. Alleen een naam is voldoende, het 
vermelden van functie of discipline zou geen 
meerwaarde hebben en voor cliënten te veel aan 
informatie kunnen zijn 

 Zorgmedewerkers zijn van mening dat het 
naamkaartje een positieve bijdrage levert om het 
geheugen van cliënten te ondersteunen en dat het 
goed zou zijn om de naamkaartjes binnen heel 
Markenhof te introduceren 

 



Resultaten deelonderzoek 2 

Resultaten interviews met cliënten: 

 Ze gaven aan zorgmedewerkers veel beter te 
herkennen. Het geeft een veilig gevoel dat ze 
zeker weten dat de persoon met het 
naamkaartje een zorgmedewerker is 

 Ze vinden het prettig zorgmedewerkers direct bij 
naam aan te kunnen spreken. Dit maakt het 
contact persoonlijker 

 De naamkaartjes bieden houvast bij het 
herkennen en aanspreken van zorgmedewerkers 



Resultaten deelonderzoek 2 

 Soms dragen zorgmedewerkers hun 

naamkaartje niet, wat de cliënten naar 

eigen zeggen als vervelend ervaren 

 Voor een paar cliënten is het naamkaartje 

niet nodig, maar ondanks dat vinden ook zij 

dat de naamkaartjes moeten blijven en op 

heel Markenhof moeten worden gebruikt 



Beschouwing 

Positieve resultaten binnen interventiegroep: 

 Minder kleinerend gedrag 

 Minder wanen 

 Minder ongeduld of irritatie 

 Minder ernstige problematiek (totaalscore) 

 Meer gebruik naam zorgmedewerker 



Beschouwing 

Heeft het dragen van naamkaartjes invloed op 
gedrag? 

• Geen significante verschillen tussen 
interventiegroep en controlegroep 

• Gevonden verschillen zijn klein en worden 
gezien op een klein aantal items 

• Onduidelijk of andere factoren van invloed zijn 
geweest 

• Zelf ontwikkelde observatielijst geen gevalideerd 
meetinstrument 

• NPI-Q ontwikkeld voor mensen met dementie 

 



Beschouwing 

O Het gebruik van naamkaartjes wordt door zowel 
zorgmedewerkers als cliënten als positief 
ervaren 

O Het geeft cliënten meer vertrouwen en zekerheid 
bij het aanspreken van de juiste persoon 

O Cliënten worden minder geconfronteerd met hun 
geheugenverlies 

O Het naamkaartje draagt juist bij aan een 
huiselijke sfeer, omdat cliënten 
zorgmedewerkers bij naam kunnen aanspreken 



Aanbeveling 

Het dragen van naamkaartjes lijkt een succes te 

zijn en zowel zorgmedewerkers als cliënten zien er 

de meerwaarde van in. Het is niet met zekerheid te 

zeggen of het dragen van naamkaartjes een 

positieve invloed heeft op het gedrag van cliënten.  

 

Gezien de reacties van zorgmedewerkers en 

cliënten wordt aanbevolen dat zorgmedewerkers 

op heel Markenhof naamkaartjes gaan dragen. 


