Beste,
Met U-Sentric zijn we betrokken in een Europees AAL project, genaamd Carelink (http://carelink-aal.org).
Het project onderzoekt of er een (technologische) oplossing kan worden gevonden die mensen met
dementie, hun mantelzorgers en professionele zorgverleners kan bijstaan wanneer de persoon met
dementie dwaalgedrag vertoont (bv; veilige thuiskomst, hoe stress te beperken, kennis over dementie
verhogen) . Ook belangrijk is dat we checken welke vorm van technologische oplossingen mensen zouden
aanvaarden (balans tussen veiligheid, controlegevoel, privacy,enz.)
Vooraleer we aan oplossingen denken, willen we heel graag de noden en wensen van personen met
dementie, hun mantelzorgers en professionele zorgverleners en de context beter leren kennen en in kaart
brengen. Daarom willen we van elk van die doelgroepen een aantal mensen individueel of samen
interviewen.
Concreet zoeken wij:

1. Mensen met dementie in een vroeg stadium die we samen met een mantelzorger of een
professionele zorgverlener mogen interviewen, gedurende maximum 1 uur, bij hen thuis of in het
WZC waar zij verblijven.
o Die reeds geconfronteerd zijn met een vorm van ‘wandering’ of dwaalgedrag
(‘disorientation’, ‘sundowning’).
o Wij zijn in de eerste plaats op zoek naar mensen van 65+, maar ook jongere mensen met
dementie vormen een interessante doelgroep voor ons onderzoek.
o Mantelzorgers of professionele zorgverleners kunnen helpen om de vragen concreet en
verstaanbaar te maken en de personen met dementie op hun gemak te stellen.
Interviewtopics worden op voorhand doorgestuurd.
2. Mantelzorgers die momenteel mogelijk niet meer actief instaan voor de zorg van een persoon met
dementie, maar dat minstens in het verleden wel hebben gedaan.
o

o
o

In de eerste plaats mensen die hebben ingestaan maar ook actief instaan voor de zorg
voor personen in een verder gevorderd stadium van dementie, die geconfronteerd zijn met
een vorm van ‘wandering of dwaalgedrag (incl. ‘disorientation’ en ‘sundowning’).
Mantelzorgers kunnen een directe familieband hebben met de persoon met dementie (bv.
kind van), maar kunnen evengoed een vriend of buur zijn.
Meerdere mantelzorgers kunnen eventueel samen in een kleine groep geïnterviewd
worden, al dan niet gekoppeld aan een bijeenkomst (in de vorm van een praatcafé).

3. Professionele zorgverleners die ervaring hebben met cliënten/patiënten met dementie en
geconfronteerd worden met vormen van 'wandering’ of dwaalgedrag (incl. ‘disorientation’ en
‘sundowning’).
o Die ofwel verbonden zijn aan een woonzorgcentrum ofwel actief zijn in de thuiszorg
4. Experten/autoriteiten als het gaat om dementie en ‘wandering’ of dwaalgedrag.

Indien je nog vragen hebt, aarzel zeker niet om mij of mijn collega Arne Jansen te contacteren.
Je kan mij bereiken op het nummer +32 486 79 72 66 en Arne op het nummer +32 494 61 73 69
Met vriendelijke groeten,

Nicolas Schepers

