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NIEUWSBRIEF 
Onderzoek 

     De mens zien met Demenzien

Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief  

van het onderzoek ‘de mens zien met 

Demenzien’,  welke zo’n 4x per jaar 

zal verschijnen.

Mensen met dementie worden steeds 

afhankelijker van anderen en willen óók 
eigen keuzes blijven maken. 

Mantelzorgers en zorgverleners willen 

zorgen voor welbevinden en 

waardigheid van de persoon met 

dementie. Maar zij weten soms niet 

goed hoe. Demenzien is een methode 

die hierbij zou kunnen helpen. Een 

breed netwerk van partners doen mee.

Hoe werkt Demenzien? 

Naasten en professionals brengen 
samen met de persoon met dementie 
ervaringen uit zijn of haar leven in kaart. 

Dit gebeurd op een methodische manier 
waarbij er gekeken wordt naar wat de 
persoon nog kan, hoe hij/zij in het leven 
staat en belangrijk vindt. Dat helpt om 
voor deze persoon waardevolle 
activiteiten in een eenvoudigere vorm 
samen te blijven delen en beleven. 

Je bepaalt met elkaar hoe je dat gaat 
aanpakken en maakt daar afspraken 
over 

Patty van Belle en Charlène van Belle 
zijn de ontwikkelaars van Demenzien 
(www.demenzien.nl) 

Download hier het 

inkijkexemplaar

Doel
Vanaf december 2020 is praktijkgericht onderzoek gestart hoe 

Demenzien de relatie tussen mensen met dementie, 

mantelzorgers en zorgverleners in de langdurige zorg kan 

verbeteren. Hogeschool Windesheim werkt met twee lectoraten 

samen aan het onderzoek: het lectoraat Goed Leven met 

Dementie in Zwolle en het lectoraat Klantenperspectief in 

Ondersteuning en Zorg in Almere. Het onderzoek loopt tot juni 

2023.

Wat levert het op?
 Aan het eind van het onderzoek wordt Demenzien gebruikt in 

de deelnemende instellingen voor langdurige zorg. 

Medewerkers, mantelzorgers en cliënten met dementie hebben 

geleerd hoe ze gesprekken kunnen verbeteren. Dit alles om het 

welbevinden, de eigen regie en waardigheid van mensen met 

dementie te vergroten. Andere praktijkorganisaties kunnen 

Demenzien ook gaan gebruiken door een duidelijke handleiding 

en scholing voor zorgverleners (MBO/HBO niveau).

Wat gaan we doen?
Door actieonderzoek werken zorgverleners, mantelzorgers en 
mensen met dementie samen met de onderzoekers en in 
verbeterteams. Zij gebruiken Demenzien en bespreken hun 
ervaringen hiermee. Zo wordt Demenzien waar nodig 
aangepast. 

https://www.demenzien.nl/doc/Inzage%20exemplaar%20Demenzien%202020.pdf
https://www.demenzien.nl/doc/Inzage%20exemplaar%20Demenzien%202020.pdf
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Antonius Binnenweg Rotterdam

Hart van Vathorst       Amersfoort

Prins Hendrik             Egmond aan Zee 

Triton                          Purmerend

Eerste fase van het onderzoek: interviews 
Begonnen is met de eerste fase van het onderzoek waarin 21 interviews 
worden gehouden met 7 zorgverleners, 7 cliënten en 7 naasten. Gevraagd 
wordt naar hun ervaringen met persoonsgerichte zorg en communicatie. 
Deze informatie wordt vervolgens weer gebruikt voor een verbeterde 
implementatie van Demenzien. 
Via de volgende organisaties worden de mensen geworven: Woonzorg 
Flevoland, Icare, Talma Urk en Alzheimer Nederland- afd. Flevoland.

Deelnemende praktijkorganisaties
Na de eerste fase wordt Demenzien geïmplementeerd. In totaal 
doen vier locaties van drie praktijkorganisaties mee (Laurens, 

Accoladezorg, Zorgcirkel). Gedurende de lente en zomer ’21 
worden mensen getraind in het toepassen van Demenzien. Vier 

verbeterteams houden vervolgens hun ervaringen bij en 

koppelen dit terug. In een verbeterteam zitten zowel 

zorgverleners, naasten, cliënten, projectontwikkelaar van 

Demenzien en onderzoekers.

Deelnemende praktijkorganisaties zijn enthousiast! 

In mei trapt Laurens af en start als eerste met de trainingen!
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      Vragen of meer weten? 

Neem contact op met de  
onderzoekers van Hogeschool 

Windesheim 

Leontine Groen- van de Ven

Mireille Donkervoort

Chantal Hillebregt 

cf.hillebregt@windesheim.nl

Onderzoek ‘de mens zien met 

Demenzien’ van Hogeschool 

Windesheim is een samenwerking 

van:

- Lectoraat Goed Leven met  

  Dementie in Zwolle en het 

- Lectoraat Klantenperspectief in 

  Ondersteuning en Zorg in Almere 
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Studenten

Studenten verpleegkunde en 

logopedie van Hogeschool 

Windesheim locatie Zwolle en 
Almere, voeren hun 

onderzoeksstage uit bij het 

onderzoek ‘de mens zien met 
Demenzien’. Gedurende de 

gehele looptijd van het 

onderzoek wisselen de 

studenten elkaar af, werken 
samen en helpen mee met de 

interviews, verbeterteams, 

analyses en rapportage.

      Klik hier voor het aan of 
afmelden voor de nieuwsbrief
      Klik hier voor het aan of 

afmelden voor de nieuwsbrief
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