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Nieuwsbrief februari 2013

Lancering eerste modules Praten Over Gezondheid
Sinds februari 2011 houden we u middels deze nieuwsbrief op de
hoogte van de ontwikkelingen rondom het project "Help, dement!
Patiënt en mantelzorger aan het woord". In deze periode hebben we u
geïnformeerd omtrent de modules over de ervaringen van patiënten met
dementie en over de ervaringen van mantelzorgers van patiënten met
dementie. Inmiddels zijn de interviews klaar en zijn de analyses in volle gang.
Het is daarom hoog tijd om de datum van de lancering bekend te maken.
Donderdag 27 juni 2013
'Lancering website www.pratenovergezondheid.nl en presentatie
onderzoeksresultaten'
U bent van harte welkom om deze (feestelijke) middag in het Universitair
Medisch Centrum Groningen (UMCG) bij te wonen! De middag staat onder
leiding van Betty Meyboom, voorzitter van het Nationaal Programma
Ouderenzorg. Onder andere Harm Kuipers heeft toegezegd deze middag te
spreken over het belang van patiëntervaringen. Daarnaast komen de
onderzoekers Manna Alma en Griet-Anne Banga, een mantelzorger en een
patiënt aan het woord. De middag wordt afgesloten met een feestelijke borrel.
Binnenkort kunt u de officiële uitnodiging verwachten. Via deze nieuwsbrief
houden wij u natuurlijk ook op de hoogte.

DIPEx International
Begin december 2012 namen wij deel aan de bijeenkomst van DIPEx
International in Oxford, Engeland. DIPEx staat voor Database of Individual
Patient Experiences en is de oorspronkelijke naam van Healthtalkonline, onze
Engelse zustersite. Onderzoekers vanuit alle aangesloten landen (Engeland,
Duitsland, Spanje, Frankrijk, Tsjechië, Israël, Nederland, Japan, Zuid-Korea,
Australië, Nieuw-Zeeland en Canada) kwamen bij elkaar om hun ervaringen te
delen over de verschillende DIPEx-projecten in deze landen. Het ene land heeft
ervaring met het uitvoeren van modules, zoals Engeland, Duitsland en Japan,

terwijl andere landen staan te popelen om met hun eerste modules te
beginnen, zoals Frankrijk en Tsjechië.
Een belangrijke gebeurtenis tijdens deze bijeenkomst was de officiële oprichting
van de 'company' DIPEx International. Door het formaliseren van de
samenwerking tussen de verschillende landen wordt het mogelijk om
gezamenlijk subsidie aan te vragen voor internationaal vergelijkend onderzoek
met betrekking tot patiëntervaringen. Inmiddels heeft dit al geleid tot een
subsidieaanvraag bij de EU. Het bestuur van DIPEx International bestaat uit
voorzitter Prof. dr. Gabriëlle Lucius uit Duitsland, vicevoorzitter dr. Auke
Wiegersma, secretaris dr. Susan Law uit Canada en penningmeester Graham
Shaw uit Engeland.
We kijken terug op een zeer inspirerende
week waarin we onze ervaringen hebben
gedeeld over onderzoekaspecten zoals
interviews en analyses, als ook over de
ontwikkeling
van
websites
en
het
aanvragen van nieuwe subsidies.
Naast het harde werken was er ook tijd
voor ontspanning zoals een wandeling
langs de wereldberoemde colleges in
Oxford.

Presentaties op congressen
Op 7 november 2012 waren wij
aanwezig bij het European Public
Health Conference op Malta. Samen
met DIPEx Engeland en Duitsland hebben
we een workshop georganiseerd over het
belang van patiëntervaringen. Griet-Anne
en Manna hebben daar de eerste
resultaten van het project 'Help, dement!
Patiënt
en
mantelzorger
aan
het
woord' gepresenteerd. Daarbij hebben
wij gelijk van de gelegenheid gebruik
gemaakt
om
de
website
www.pratenovergezondheid.nl
te promoten.
Tevens hebben we enthousiaste reacties
ontvangen op onze presentatie bij de
vijfde regiobijeenkomst van het Netwerk
Ouderenzorg
Regio
Noord
op
16
november 2012. Voorzitter Prof.dr. Joris
Slaets zei die dag het volgende: "Voor het
eerst in 100 jaar wordt de ervaring van
de patiënt het uitgangspunt bij het
ontwerpen van zorg". Een groot en
terecht compliment!
Van 6 tot 8 februari 2013 waren we aanwezig bij de Geriatriedagen in Den
Bosch met een posterpresentatie.

