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Voor u ligt de derde nieuwsbrief van het onderzoek ‘De
mens zien met Demenzien’.
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. In dit project onderzoeken wij hoe dit in de
praktijk verloopt.
Treant nieuwe organisatie binnen het project
Zorgorganisaties Laurens, De Zorgcirkel en
Accoladezorg zijn de praktijkpartners die binnen ons
project werken met de methode Demenzien. Zij doen
mee met één of meerdere afdelingen die de methode
Demenzien toepassen en onderzoeken.
Laurens deed aanvankelijk mee met een afdeling
gericht op jonge mensen met dementie en een afdeling
gericht op psychogeriatrie. Voor de laatste afdeling
bleek het toch niet haalbaar om aan het project mee te
doen vanwege teveel wisselingen in teamleiding en
personeel.
Dit bood ruimte voor een nieuwe organisatie om aan te
haken bij het project. De locatie Tonckenshuys van
zorgorganisatie Treant is de enthousiaste nieuwkomer
binnen het project. Begin april zijn de eerste
scholingsbijeenkomsten gepland.

Filmpje van studenten die resultaten van hun
onderzoek delen
Het afgelopen half jaar waren Joline de Kroon en
Merel Kuiper stagiaires bij dit project. Zij deden
onderzoek naar wat bevorderend of juist
belemmerend werkt bij het invoeren van Demenzien
in de deelnemende organisaties.
Zij maakten een filmpje waarin zij de
resultaten van hun onderzoek
toelichten. Via deze link kun je het
filmpje bekijken.
Het project De mens zien met Demenzien biedt een
stageplaats aan studenten van onder meer de
opleiding tot HBO-verpleegkundige. Als onderdeel
van de laatste fase van hun opleiding voeren zij een
deelonderzoek uit binnen het totale Demenzien
project.

Project De mens zien net Demenzien wordt zelf
onderzocht
Ons project wordt gefinancierd door ZonMw binnen het
programma Langdurige Zorg en Ondersteuning.
ZonMw vindt het belangrijk dat onderzoeksbevindingen
ook worden geïmplementeerd in de praktijk.
Tegelijkertijd is bekend dat implementatie in de
zorgpraktijk weerbarstig is. ZonMw heeft daarom het
Nivel gevraagd om te onderzoeken wat bevorderend
en belemmerend werkt voor de implementatie binnen
de door ZonMw gefinancierde projecten binnen de
subsidieronde waarin ook ons project is gefinancierd.
En welke ondersteuning ZonMw hier in zou kunnen
bieden.
Vanuit ons project doet Leontine Groen – van de Ven
mee aan focusgroepen over dit thema.
Vragen of meer weten?
Neem contact op met de onderzoekers van hogeschool
Windesheim.
Leontine Groen – van de Ven
Geraldine Visser
Mireille Donkervoort
Desiree Winkelaar (dd.winkelaar-gerritsen@windesheim.nl)
Onderzoek ‘de mens zien met Demenzien’ van
hogeschool Windesheim is een samenwerking van het
lectoraat Goed Leven met Dementie en het lectoraat
Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg in
Almere.

E-mailvoorkeuren wijzigen?
Klik hier voor het aanmelden of afmelden voor deze
nieuwsbrief.

