Onderzoeksupdate: september 2021
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 over verschillende stappen
in het onderzoek.
Wat was ook alweer het doel van dit onderzoek?
Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. Daardoor wordt dementie steeds
prominenter in de gehandicaptenzorg. Hoe ernstiger de verstandelijke beperking, des te ingewikkelder
achteruitgang in functioneren en dementie zijn vast te stellen. Voor mensen met (Z)EV(M)B (geschat IQ minder
dan 35), 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. In dit onderzoek
staat de vraag centraal: 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.
Een aantal stappen uitgelicht.
• Stap 1 & 2: Focusgroepen & Literatuuronderzoek Met trots kunnen wij mededelen dat zowel het
artikel over de focusgroepen als het literatuurartikel zijn gepubliceerd in het internationale tijdschrift
Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities (JARID). Nieuwsgierig naar de resultaten? Bekijk
dan de artikelen via onze website.
➢ Focusgroepen: https://vb-dementie.nl/praktijkvraag1-focusgroepen/
➢ Literatuuronderzoek: https://vb-dementie.nl/praktijkvraag1-literatuuronderzoek/
Beide Engelstalige artikelen zijn vertaald en samengevoegd tot één Nederlandstalig artikel die
ingediend is bij een Nederlands tijdschrift.
• Stap 4: Enquête & Interviews Ten eerste willen wij alle zorgprofessionals en familieleden die de
enquête hebben ingevuld of hebben deelgenomen aan de interviews hartelijk bedanken voor hun
bijdrage. De resultaten zijn inmiddels uitgewerkt en beschreven in een Engelstalig artikel dat
ingediend is bij een internationaal tijdschrift. De belangrijkste resultaten staan hieronder beschreven.
➢ Enquête: De resultaten laten zien dat vrijwel alle deelnemers een achteruitgang in algemene
dagelijkse levensverrichtingen zagen. Ook gedragsveranderingen zoals een toename in
prikkelbaar, angstig, apathisch gedrag zijn vaak geobserveerd. In mindere mate zijn cognitieve
symptomen (bijv. verminderde herkenning van personen), motorische veranderingen (bijv.
achteruitgang in loopvaardigheden) en medische comorbiditeiten (bijv. gewichtsveranderingen)
benoemd.
➢ Interviews: De analyses van de interviews laten zien dat laten zien dat cognitieve symptomen met
name te observeren zijn wanneer een persoon met (Z)EV(M)B zich verbaal kan uiten/kan lopen,
terwijl gedragsveranderingen onafhankelijk van deze vaardigheden worden gezien. Logischerwijs,
zijn motorische veranderingen zoals een verminderd evenwicht voornamelijk gezien wanneer
iemand loopvaardigheden heeft. Veranderingen in het uitvoeren van algemene dagelijkse
levensverrichtingen en medische comorbiditeiten zijn zowel bij personen met als zonder
loopvaardigheden geobserveerd.
➢
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.
Namens het gehele team,
Alain Dekker, Aly Waninge, Maureen Wissing

Hoe uit dementie zich bij mensen met (Z)EV(M)B?
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Focusgroepen
Doel

Groepsinterviews om praktijkervaringen ten aanzien van
dementie bij (Z)EV(M)B in kaart te brengen.

Status Engelstalig artikel gepubliceerd in JARID.

https://vb-dementie.nl/praktijkvraag1-focusgroepen/
Gebundeld Nederlandstalig artikel ingediend bij tijdschrift.

Literatuuronderzoek

Doel

Studies zoeken die dementie symptomen bij mensen met
(Z)EV(M)B beschrijven.

Status Engelstalig artikel gepubliceerd in JARID

https://vb-dementie.nl/praktijkvraag1-literatuuronderzoek/
Gebundeld Nederlandstalig artikel ingediend bij tijdschrift.

Dossieronderzoek
Doel

Door dossiers van mensen met (Z)EV(M)B te analyseren worden
signalen van veroudering en/of dementie over de tijd in kaart
gebracht.
Status Toestemming voor inzage in 200 dossiers.
Relevante gegevens worden uit de dossiers gehaald.

Enquête & Interviews

Doel

Praktijkkennis en -ervaringen t.a.v. dementie bij mensen met
(Z)EV(M)B ophalen.

Status De resultaten zijn uitgewerkt en beschreven in een Engelstalig
artikel dat ingediend is bij een internationaal tijdschrift.

Dementielijsten
Doel

Gebruikte dementielijsten voor VB worden afgenomen om
relevante items voor mensen met (Z)EV(M)B te identificeren.

Status 41 interviews met familieleden en begeleiders van personen met
(Z)EV(M)B zonder dementie hebben plaatsgevonden.
De ingevulde lijsten worden de komende tijd geanalyseerd.

Delphipanel
Doel

De lijst die uit stap 1-5 wordt samengesteld wordt in een multidisciplinair Delphipanel geëvalueerd en zo nodig uitgebreid.

Status Zal starten na afronding van stap 1-5.

Toetsing nieuwe lijst
Doel

Nieuwe lijst wordt afgenomen met informanten van mensen met
(Z)EV(M)B en wel/geen vermoedens van dementie.

Status Zal starten na afronding van stap 6.

Welke scholings- en informatiebehoefte is er bij
zorgprofessionals en familieleden?

1

Interprofessioneel samenwerken
Doel

Vanuit het focusgroeponderzoek blijkt dat er behoefte is aan
meer samenwerking met en leren van collega’s. Daarom wordt
er een kader/protocol/werkwijze ontwikkelt/getest om
interprofessioneel samenwerken binnen de VG te stimuleren.

Status Het onderzoek wordt momenteel opgezet.
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Enquête

Doel

De manier waarop begeleiders en familieleden bij voorkeur
kennis over mensen met een VB vergaren is in kaart gebracht.

Status De resultaten laten zien dat de meerderheid een voorkeur heeft
voor een combinatie van fysieke en online scholing.

Ontwikkeling scholingsproduct
Doel

Op basis van bevindingen uit eerdere stappen wordt er een
scholingsproduct ontwikkelt. Hierin zal actuele kennis over
dementie bij mensen met VB worden weergegeven.
Status Het scholingsproduct wordt momenteel ontwikkeld.
Het product zal voor iedereen gratis toegankelijk zijn via de
website www.vb-dementie.nl.
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