Project ‘Help, dement!
Mantelzorger en patiënt aan het woord’
Praten Over Gezondheid

Op 1 februari is in het Universitair Medisch Centrum Groningen het onderzoeksproject
‘Help, dement! Patiënt en mantelzorger aan het woord’ gestart. Doel van dit project is
om door middel van diepte-interviews hoogwaardige en betrouwbare informatie te verzamelen over de impact van dementie. De resultaten daarvan worden in 2013 op de
‘praten-over-gezondheid’ (POG) website gepubliceerd in twee afzonderlijke modules.

Uit onderzoek is gebleken dat betrouwbare belevingsgerichte gezondheidsinformatie
patiënt en de mantelzorger tot steun kan zijn. Deze vorm van gezondheidsinformatie is
tot nu toe nauwelijks verkrijgbaar, terwijl het grote waarde kan hebben voor patiënt en
mantelzorger. Zij kunnen zich eerder voorbereiden op wat gaat komen en tijdig eventuele maatregelen nemen. Hierdoor zijn zij in staat om langer de regie over de eigen
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thuissituatie te behouden.
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Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de in Oxford ontwikkelde DIPExmethode om belevingsgerichte gezondheidsinformatie op internet beschikbaar te maken. Inmiddels hebben zij meer dan 60 modules op hun website
(www.healthtalkonline.org) gepubliceerd. Kenmerkend voor de modules is dat zij door
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hun diepgang een uniek en voor andere patiënten en betrokkenen een zeer herken-

A. Deusinglaan 1

baar beeld geven van datgene wat iemand met gezondheidsproblemen doormaakt.

Postbus 196
9700 AD Groningen

De informatie uit de diepte-interviews wordt door middel van kwalitatief onderzoek ge-
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analyseerd om na te gaan welke thema’s volgens patiënten en mantelzorgers belang-
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rijk zijn. Deze thema’s worden vervolgens met bijbehorende audio- en videofragmen-
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ten in een module op de website (www.praten-over-gezondheid.nl) gepubliceerd. Daar-

p.a.wiegersma@med.umcg.nl

naast geeft de module een overzicht van links naar sites met betrouwbare medisch-
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inhoudelijke informatie, patiëntenverenigingen en ondersteuningsmogelijkheden. Naast
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het feit dat patiënten en mantelzorgers hun voordeel kunnen doen met de website, is
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de site ook een bron van informatie voor (para)medische en andere zorgverleners.
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Werving patiënten en mantelzorgers voor de interviews
Op dit moment zijn we gestart met het werven van deelnemers; per module zijn onge-
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veer 50 personen nodig. Mocht u ideeën hebben voor het werven van patiënten met
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dementie en/of hun mantelzorgers dan horen wij dit graag. Voor ideeën, vragen of
meer informatie kunt u contact opnemen met één van de onderzoekers (zie contactgegevens).
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