Veelgestelde vragen Ontmoetingscentra 3.0

Experimentele groep

Algemeen
1. Wie mag er deelnemen aan het onderzoek?
Het project richt zich op mensen met dementie. Indien er geen diagnose gesteld is, is
het toch wel belangrijk te weten (via verwijzer, familie, huisarts) of de vergeetachtigheid dusdanig is dat het gezien kan worden in het kader van (beginnende) dementie
of dat er sprake is van een gezonde oudere met wat vergeetachtigheid of bijvoorbeeld een depressieve oudere. De laatsten zijn niet de doelgroep van dit project.
Sommige OCs bedienen meerdere groepen (bijvoorbeeld ook ouderen met somatische problematiek, gerontopsychiatrie, eenzame ouderen). Deze groepen zullen niet
in het onderzoek betrokken worden, omdat het onderzoek zich richt op mensen met
dementie.
Mensen met dementie en/of mantelzorgers die het OC al bezoeken worden in principe niet toegelaten tot het effectonderzoek, tenzij zij gaan deelnemen aan één van de
nieuwe interventies. Dan kunnen zij wel deelnemen aan dit onderzoek. De huidige
deelnemers van het ontmoetingscentrum worden wel gevraagd eenmalig deel te nemen aan de landelijke survey (zie document Procedure onderzoek OC3.0) om kenmerken van deelnemers van ontmoetingscentra in kaart te brengen.
Wanneer er meerdere mantelzorgers zijn rondom een persoon met dementie, kan in
principe elke mantelzorger gebruik maken van de interventies (Dementelcoach en
STAR), echter per persoon met dementie kan alleen de centrale mantelzorger deelnemen aan het onderzoek.
2. Worden er bijeenkomsten o.i.d. georganiseerd voor de OCs die deelnemen aan
het onderzoek zodat men met elkaar van gedachten kan wisselen over de verschillende interventies?
De projectgroep zal zich nog beraden over hoe het beste uitwisseling kan plaatsvinden tussen de OCs die dezelfde interventies aanbieden.

DemenTalent
3. Mag de projectcoördinator met dementie ook iemand zijn die op dit moment al
een OC bezoekt, of moet dit een nieuwe bezoeker zijn?
De projectcoördinator met dementie mag iemand zijn die het OC al bezoekt.
4. Mag een OC dat vanuit het onderzoek alleen DemenTalent als nieuwe interventie aanbiedt, mantelzorgers wel doorverwijzen naar Dementelcoach of STAR?
Nee, dat is gedurende de onderzoeksperiode niet de bedoeling omdat in die groep
het effect van alleen DemenTalent gemeten wordt. Na afloop van het onderzoek cq
de dataverzameling mag dit uiteraard wel. De onderzoeker zal aangeven wanneer dit
toegestaan is.
5. Mogen de gesprekken over DemenTalent met (mogelijke) nieuwe deelnemers
ook op een andere locatie gevoerd worden (zodat men niet de drempel ervaart
die men wellicht bij een OC heeft)? En zouden de interviews voor het onderzoek dan ook elders afgenomen kunnen worden?
In principe maakt het niet uit of de eerste interviews binnen het OC of elders worden
afgenomen. Belangrijk is dat de persoon met dementie zich vrij voelt om zo eerlijk
mogelijk te antwoorden op de vragen die gesteld worden. Vandaar dat is voorgesteld
het gesprek in het OC te voeren, niet in het bijzijn van de mantelzorger, maar zoals
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gezegd kan dit ook een andere plek zijn, van waaruit DemenTalent bijvoorbeeld
wordt georganiseerd.

Dementelcoach
6. Kunnen mantelzorgers die (nog) niet naar het OC gaan wel gebruik maken van
Dementelcoach, via het OC?
Mantelzorgers kunnen deelnemen aan Dementelcoach zonder dat ze deelnemen aan
het OC. Ook kunnen mantelzorgers deelnemen aan Dementelcoach zonder dat de
persoon met dementie deelneemt aan het OC.
7. Mogen mantelzorgers gebruik maken van Dementelcoach en deelnemen aan
het onderzoek als de persoon met dementie in het verpleeghuis is opgenomen?
Ja, mantelzorgers mogen gebruik maken van Dementelcoach en deelnemen aan het
onderzoek als de persoon met dementie in het verpleeghuis is opgenomen.
8. Wie zijn de coaches van Dementelcoach?
De coaches van Dementelcoach zijn professionele zorgverleners met ervaring in de
psychogeriatrie die getraind zijn in telefonische coaching van mantelzorgers van
mensen met dementie.
Indien personeelsleden van het OC als coach willen fungeren dan kan dat. Zij zullen
dan wel eerst de training voor telefonische coach moeten volgen die Dementelcoach
aanbiedt (www.dementelcoach.nl). Mantelzorgers krijgen onafhankelijke coaching,
hetgeen betekent dat het personeel van het OC alleen coaching biedt aan mantelzorgers die (nog) niet gebruik maken van het OC. Mantelzorgers die al wel van het OC
gebruik maken krijgen een coach toegewezen die niet werkzaam is in het betreffende
OC.
9. In hoeverre kunnen de mantelzorgers anoniem blijven als het effect gemeten
wordt van één bepaald OC?
Het effect zal gemeten worden per experimentele groep en niet per OC of per individu.
10. Allochtone mantelzorgers kunnen bellen met Dementelcoach. Kunnen deze
mantelzorgers ook deelnemen aan het onderzoek?
Ja, allochtone mantelzorgers kunnen ook deelnemen aan het onderzoek. Zij moeten
wel de Nederlandse taal beheersen in verband met de af te nemen vragenlijsten voor
het onderzoek.

STAR
11. Kunnen de projectcoördinatoren een tijdelijk account voor STAR krijgen?
Er zijn tijdelijke login-codes voor 2016 beschikbaar, deze kunnen bij VUmc
(c.pastink@vumc.nl) opgevraagd worden door de deelnemende OCs.
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12. Kan STAR materiaal (bijv folders) ook aan alle casemanagers (en anderen) gegeven worden zodat zij het ook kunnen verspreiden?
Dit kan zeker, maar het verzoek aan de casemanagers is dan wel om de mantelzorgers te adviseren hierover contact op te nemen met het OC, waarbij ze de contactgegevens van de programmacoördinator aan de mantelzorger doorgeven. De programmacoördinator zal dan de geïnteresseerde mantelzorgers informeren over het
onderzoek en hen vragen of zij gebeld mogen worden door een onderzoeker.
13. Een persoon met dementie bezoekt het OC maar diens mantelzorger nog niet.
De mantelzorger zou nu wel de STAR cursus willen gaan doen. Kan deze mantelzorger deelnemen aan het onderzoek?
Ja, deze mantelzorger kan deelnemen aan het onderzoek.
14. Een mantelzorger hoort bijvoorbeeld bij een presentatie (van een OC) in het
Alzheimercafé over de STAR cursus. Deze persoon wil de STAR cursus graag
gaan volgen. Moet deze mantelzorger zich dan melden bij het OC, zodat hij/zij
mee kan doen aan het onderzoek?
Het is goed bij presentaties over OC mantelzorgers aan te raden zich te melden bij
het OC, indien dit OC de STAR cursus aanbiedt. In dat geval kunnen zij ook deelnemen aan het onderzoek, ongeacht of zij verder wel/niet deelnemen aan het OC.
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