Project ‘Help, dement!
Patiënt en mantelzorger aan het woord’
In de eerste nieuwsbrief, verschenen in april, hebben wij u geïnformeerd over het doel
van het project, de methode die hierbij gebruikt wordt en over de start van de werving
van deelnemers. In deze tweede nieuwsbrief willen wij u informeren over het verdere
verloop.

Voortgang
Vanaf april hebben we ons bezig gehouden met de ontwikkeling van een folder met
bijpassende antwoordkaart. Vervolgens zijn we in augustus actief begonnen met het
werven van deelnemers. Er is contact gelegd met een aantal zorg-, welzijns-, en vrijwilligersorganisaties in verschillende provincies. Dit heeft ertoe geleid dat mantelzorgers
en mensen met beginnende dementie zich hebben aangemeld en de eerste interviews
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hebben plaatsgevonden.

Oktober 2011
De eerste indruk die we krijgen uit de interviews met mantelzorgers is dat de verhalen
zeer divers en aangrijpend zijn. De verhalen van mensen met beginnende dementie
laten nu al de verschillende belevingen zien. Zo is onder andere euthanasie en de manier waarop de omgeving hen benadert ter sprake gekomen. Op dit moment kunnen
hier nog geen conclusies aan verbonden worden.

Contactgegevens
UMCG,
Gezondheidswetenschappen
(FA 10)
A. Deusinglaan 1
Postbus 196

Daarnaast is er midden augustus een persbericht de deur uit gegaan en is projectleider Auke Wiegersma geïnterviewd door Radio 1. Op basis daarvan kregen wij positieve reacties uit verschillende hoeken, van mantelzorgers tot onderzoekers uit het hele
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land. Ook hebben we ons project onder de aandacht gebracht op conferenties en on-
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derzoeksbijeenkomsten.

p.a.wiegersma@umcg.nl
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De eerste interviews worden op dit moment verwerkt en geanalyseerd om na te gaan
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welke thema’s belangrijk worden gevonden. Ook richten we ons op de provincies die
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nog niet actief betrokken zijn bij de werving van deelnemers. We willen per provincie
ongeveer vijf mensen met dementie en vijf mantelzorgers interviewen. Nieuwe aanmeldingen, voornamelijk mensen met beginnende dementie, zijn nog steeds zeer welkom.
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Mocht u ideeën of tips voor ons hebben of mensen kennen die aan ons onderzoek willen deelnemen dan horen wij dit natuurlijk graag. U kunt daarvoor contact opnemen
met één van de onderzoekers (zie contactgegevens).
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