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Geachte heer/mevrouw, 

In mei 2019 is het onderzoek over dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en (meervoudige) 
beperkingen ((Z)EV(M)B) gestart. Graag willen we u updaten over de stand van zaken betreffende verschillende 
stappen in het onderzoek.  

Wat is het doel van dit onderzoek?  
Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder, waardoor dementie steeds prominenter 
aanwezig is in de gehandicaptenzorg. Hoe ernstiger de beperking, hoe moeilijker de achteruitgang in 
functioneren en dementie vastgesteld kan worden. Voor mensen met (Z)EV(M)B zijn er nauwelijks handvatten 
voor signalering en diagnostiek. Vanuit de praktijk is er dan ook grote behoefte aan kennisdeling en 
ervaringsuitwisseling over dementie bij mensen met (Z)EV(M)B. Daarom is er een onderzoeksproject opgezet in 
samenwerking tussen Talant, Ipse de Bruggen, ’s Heeren Loo, Visio, Rijksuniversiteit Groningen, Universitair 
Medisch Centrum Groningen en Hanzehogeschool. De centrale vraag is: Hoe uit dementie zich bij mensen met 
(Z)EV(M)B?

Stand van zaken per stap.  
Op pagina 2 en 3 van deze onderzoeksupdate vindt u een overzicht van de verschillende stappen in dit 
onderzoek met daarbij per stap een update over de stand van zaken.  

Oproep tot deelname aan stap 4: de enquêtes! 

Voor dit onderzoek zoeken wij familieleden en zorgprofessional die een enquête zouden willen invullen over 
(subtiele) signalen van dementie bij mensen (Z)EV(M)B. 

• Voor familieleden/naasten: Heeft uw naaste een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en er sprake
is van (een vermoeden van) dementie, dan zouden we u willen vragen een enquête in te vullen over
signalen van dementie die u bij uw naaste herkent.
U kunt de enquête in uw webbrowser openen door te klikken op onderstaande link:
Dementiesymptomen bij uw naaste met (Z)EV(M)B
Als bovenstaande link niet werkt, dan kunt u de onderstaande link in uw webbrowser kopiëren:
https://redcap.umcg.nl/redcap/surveys/?s=79XENMJWT3

• Voor zorgmedewerkers: Werkt u met cliënten met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige)
beperkingen bij wie er sprake is van (een vermoeden van) dementie, dan zouden we u willen vragen
om een enquête in te vullen over signalen van dementie die u bij deze cliënten waarneemt. Mocht u
met cliënten van verschillende niveaus werken, probeer echt alleen cliënten met (Z)EV(M)B in
gedachten te houden tijdens het invullen van de enquête.
U kunt de enquête in uw webbrowser openen door te klikken op onderstaande link:
Dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B
Als bovenstaande link niet werkt, dan kunt u de onderstaande link in uw webbrowser kopiëren
https://redcap.umcg.nl/redcap/surveys/?s=8PJKJRJYCP

Heeft u vragen? 
Heeft u op dit moment vragen over het wetenschappelijk onderzoek, mail dan gerust naar Maureen Wissing 

(UMCG/Hanze): m.b.g.wissing@umcg.nl 

https://redcap.umcg.nl/redcap/surveys/?s=79XENMJWT3
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Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Focusgroepen
Groepsinterviews om praktijervaringen ten 
aanzien van dementie bij (Z)EV(M)B in 
kaart te brengen. Praktijkervaringen: 
1) belang van een diagnose, 2) symptomen
en 3) scholings- en informatiebehoefte.

Literatuuronderzoek
Tot dusver zijn er geen specifieke studies 
verricht naar dementie bij (Z)EV(M)B. 
Symptomen worden uit studies gehaald die 
naast dementie bij downsyndroom/VB een 
(zeer) klein gedeelte (Z)EV(M)B omvatten.  

Dossieronderzoek 
Door medische en zorgdossiers van  
cliënten met (Z)EV(M)B te analyseren 
worden medische, gedragskundige en 
motorische symptomen in kaart gebracht.     

Identificatie van relevante items in 
dementielijsten voor VB 
Thans gebruikte dementielijsten voor 
mensen met VB worden afgenomen om 
relevante items voor (Z)EV(M)B te
identificeren.    

Enquêtes en interviews
Praktijkkennis en -ervaringen t.a.v. 
dementie bij (Z)EV(M)B worden opgehaald 
via enquêtes en individuele interviews met 
artsen, gedragskundigen, paramedici, 
begeleiders en familieleden. 

Delphipanel voor identificeren relevante 
items/symptomen
De lijst die uit stap 1-5 is samengesteld 
wordt in een multidisciplinair Delphipanel 
geëvalueerd en zo nodig uitgebreid.  

Zal begin 2021 starten na 
afronding van stap 1-5

Zal starten na afronding van 
stap 6

Eerste toetsing relevantie van items
Nieuwe lijst wordt afgenomen met inform-
anten van mensen met (Z)EV(M)B en 
wel/geen vermoedens van dementie.

Actuele stand van zaken Toelichting per stap 

Praktijkvraag 1: 
Hoe uit dementie zich bij mensen met (Z)EV(M)B?

9 september 
2020

De focusgroepen hebben plaats-
gevonden op 20 mei 2019. De 
gesprekken zijn geanalyseerd. 
Het artikel is ingediend bij een 
vaktijdschrift

Geïdentificeerde studies:
- 8 over dementiesymptomen
- 10 over leeftijdsgeassocieerde
veranderingen
Het artikel wordt momenteel
geschreven.

Momenteel is er toestemming 
voor inzage in 200 dossiers.
Er is een start gemaakt met de 
dataverzameling betreffende 
medicatiegebruik, epilepsie, 
motoriek en comorbiditeiten. 

De eerste toestemmingen voor 
de afname van dementielijsten 
zijn gegeven. Dit najaar zullen 
de afnames gaan plaatsvinden.

Enquêtes: oproep tot het invul-
len van een enquête.
Interviews: de eerste interviews 
zijn afgenomen. Komende tijd 
zullen er meer volgen. 



Stap 1

Stap 2

Literatuuronderzoek
Er wordt gezocht naar studies over leren in 
een (zorg)organisatie. Daarnaast wordt er 
gekeken naar wat de beste manier is om 
scholing gericht op dementie bij (Z)EV(M)B 
aan te bieden.

Actuele stand van zaken Toelichting per stap 

Praktijkvraag 2: 
Welke scholings- en informatiebehoefte is er 
bij zorgprofessionals en familieleden?

9 september 
2020

De enquête is ingevuld door 
begeleiders en familieleden. De 
eerste resultaten laten zien dat 
de meerderheid een voorkeur 
heeft voor een combinatie van 
fysieke en online scholing 

Momenteel wordt er op een  
systematische wijze naar 
artikelen gezocht

Stap 3
Ontwikkeling scholingsproduct
We ontwikkelen een scholingsproduct op 
basis van de bevindingen uit eerdere 
stappen. Hierin zal actuele kennis over 
dementie bij mensen met VB, inclusief 
(Z)EV(M)B worden weergegeven.

Enquête 
Door middel van een enquête wordt de 
manier in kaart gebracht waarop 
begeleiders en familieleden bij voorkeur 
kennis over mensen met een verstandelijke 
beperking (VB) vergaren.

Zal starten na afronding van 
stap 1 en 2
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