Het idee voor deze ‘Informatiebank dementieonderzoek ’is ontstaan bij het Alzheimercentrum van het
VUMC en zorginnovatiebureau DAZ. De realisatie is mede mogelijk gemaakt door een eenmalige
subsidie Fonds NutsOhra.
Onderzoeken
Voor het verzamelen van de onderzoeken die u vindt in deze informatiebank is contact gezocht met
onderzoekers van de Alzheimercentra, vele universiteiten, hogescholen en kenniscentra in Nederland.
Veel organisaties hebben hun medewerking verleend aan, zo hebben de drie Alzheimercentra
onderzoeksinformatie aangeleverd. Ook treft u onderzoeken aan van universiteiten bijvoorbeeld uit
Delft, Utrecht, Eindhoven, Twente, Wageningen en Rotterdam. Tevens bevat deze informatiebank
onderzoeken die zijn uitgevoerd door diverse Hogescholen. Tot slot hebben diverse kenniscentra
meegewerkt; bijvoorbeeld Vilans, Ideon en het Trimbos Instituut. Bij ieder onderzoek in deze
informatiebank staat vermeld door welke onderzoeker, van welk onderzoeksinstituut, dat onderzoek is
uitgevoerd.
Nederlands onderzoek
Wij hebben ons bewust gericht op Nederlands onderzoek, omdat hier al een schat aan informatie te
vinden is. Er zijn wel ook een aantal mooie Vlaamse onderzoeken opgenomen, die we tegen zijn
gekomen.
In veel onderzoeksrapporten wordt ook verwezen naar buitenlands onderzoek, bijvoorbeeld omdat het
Nederlandse onderzoek deel uit maakt van een groot internationaal onderzoeksprogramma.
Variatie in bewijslast en omvang
Rond dementie zijn en worden vele onderzoeken gedaan. Deze informatiebank bevat een selectie. In
deze selectie is de nadruk gelegd op onderzoeken met een onderzoeksopzet die dusdanig is dat er op
verantwoorde wijze conclusies te trekken zijn. Dit betreft zowel kwalitatief als kwantiteit onderzoek. Bij
de keuze van de onderzoeken heeft een begeleidingscommissie van deskundigen een adviserende
rol gehad.
Vervolgens hebben wij ook een aantal onderzoeken opgenomen die een beperkter onderzoeksopzet
hadden, maar die wel inspirerende informatie bevatten voor zorgverleners, familieleden en anderen
die zorg en ondersteuning geven aan mensen met dementie. Dergelijk onderzoek heeft bijvoorbeeld
data verzameld bij een kleine groep mensen en heeft niet met controlegroepen gewerkt. Deze
onderzoeken kunnen niet worden gebruikt om de effectiviteit van een methode te bewijzen, maar
vormen inhoudelijk een mooie aanvulling.
Auteursrechten
Sommige onderzoeksrapporten of publicaties zijn beschermd door auteursrechten. Daardoor kunnen
wij deze niet zomaar op de website plaatsen. Van deze rapporten is dan bijvoorbeeld wel een artikel
geplaatst of vindt u een link naar de website van het onderzoeksinstituut, waar deze te bestellen is.
Alle pagina’s zijn voorafgaand aan plaatsing voorgelegd aan de betreffende onderzoeker ter
goedkeuring van het gebruik van zijn of haar werk.
Nieuw materiaal
Wij zijn ons er van bewust dat er zoveel onderzoek wordt verricht dat het moeilijk is om volledig te zijn.
Als u nog onderzoeken of artikelen mist op de informatiebank, mailt u ze dan naar ons toe?
info@anderszorgen.nl
Daarnaast willen deze informatiebank zo actueel mogelijk houden, dus ook nieuwe artikelen en
onderzoeksrapporten zijn meer dan welkom.

