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Voor u ligt de tweede 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.
Start onderzoek met Demenzien in de
zorgorganisaties
Patty en Charlène van Belle hebben een scholing over
Demenzien gegeven binnen de deelnemende
organisaties. We merkten daarbij dat er veel
enthousiasme is om met Demenzien te gaan werken.
In de organisaties zijn verbeterteams samengesteld
bestaande uit enkele zorgverleners, mantelzorgers,
een ontwikkelaar van Demenzien, een onderzoeker,
studenten verpleegkunde. Deze verbeterteams gaan
met elkaar bedenken hoe Demenzien het beste kan
worden toegepast in de praktijk van alledag. Daarnaast
gaan de verbeterteams informatie verzamelen over wat
het werken met Demenzien oplevert. Zo hopen we
Demenzien in te bedden in de deelnemende
organisaties en tegelijkertijd met elkaar te leren wat
Demenzien kan betekenen voor de waardigheid,
welzijn en eigen regie van personen met dementie.

Een ervaring tijdens een verbetersessie: Een
verzorgende vertelt dat ze door Demenzien leert om
ander soort vragen te stellen aan de mantelzorger.
Hierdoor leert ze de bewoner beter kennen.
Pluim voor Patty en Charlène van Belle
Projectleider Leontine Groen – van de Ven werd
door Vilans geïnterviewd over samen beslissen bij
dementie. In het interview legt zij de relatie tussen
samen beslissen en een ervaren gevoel van
waardigheid bij mensen met dementie. De methode
Demenzien kan helpen om in het verpleeghuis
samen beslissen te ondersteunen. Daarom krijgen
Patty en Charlène van Belle, de ontwikkelaars van
Demenzien, de ‘Samen-beslissen’-pluim van
Leontine. Het interview is te lezen via deze link.

Resultaten interviews over gewenste situatie
We interviewden 5 mantelzorgers en 5 zorgverleners.
Bij één van de interviews met een mantelzorger was
ook de persoon met dementie aanwezig. We gaan nog
meer mantelzorgers interviewen en zoeken ook nog
mensen met dementie om te interviewen. Tijdens de
interviews spraken we met de deelnemers over hun
ervaringen met het zien van de persoon achter de
ziekte dementie. We vroegen ook naar wat volgens de
betrokkenen van belang is voor waardigheid van de
persoon met dementie en we vroegen naar hoe de
omgeving helpend is of juist niet in het zien van de
persoon achter de ziekte dementie.
Zorgverleners proberen aan te sluiten bij de wensen en
behoeftes, zoals iemand zei: “Ik probeer mee te veren
met de bewoner”. Wat is iemands persoonlijkheid,
interesses en achtergrond? Toch geven een aantal
zorgverleners ook aan dat dit uitdagend is door
bijvoorbeeld tijdsgebrek of te weinig scholing in
persoonsgericht werken. Naasten valt ook op dat er
overwegend aandacht is voor de lichamelijke
verzorging en dat er minder toegekomen wordt aan
dingen ondernemen met de bewoners. Een extra
persoon op de huiskamer die daar aandacht voor heeft
is erg welkom, zoals in de functie van een gastvrouw:
“Een gastvrouw straalt warmte uit, is een soort
moeder”. Voor naasten is een belangrijk aspect voor
wat betreft persoonsgerichte zorg: “de mens moet
leidend zijn”. Zorgverleners streven vooral naar:
“iemand een goede dag proberen te geven”.

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

Vragen of meer weten?
Neem contact op met de onderzoekers van
hogeschool Windesheim.
Leontine Groen – van de Ven
Geraldine Visser (g.visser@windesheim.nl)
Mireille Donkervoort
Chantal Hillebregt
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.

