We liggen mooi op koers! Tijd voor enige
reflectie…
Begin juni is de 75e deelnemer in het FindMyApps project begonnen! Dit
betekent dat we qua aantallen goed op koers liggen en halverwege het
onderzoek zijn.
Inmiddels staat de teller alweer op 81 deelnemers. Een mooi moment om even
pas op de plaats te maken en stil te staan bij de ervaringen tot nog toe.
Natuurlijk zijn we in de eerste plaats geïnteresseerd in de ervaringen en
meningen van de deelnemers. Binnen het onderzoek zullen wij het komende
half jaar ons gaan focussen op de ervaringen van deelnemers en bekijken
welke thema’s hierin naar voren komen. Eind 2021 zullen we de eerste officiële
resultaten hiervan bekend maken in deze nieuwsbrief!
Voor mij als onderzoeker is de belangrijkste les van de eerste helft van dit
project, hoe belangrijk goede samenwerking met verschillende spelers in het
onderzoek is. We zijn alle mensen uit de zorg en welzijnsorganisaties die
potentiële deelnemers naar FindMyApps hebben doorverwezen zeer dankbaar!
In de tweede helft van het project, tot juni 2022 hopen we zo door te kunnen
gaan en nog veel meer mensen met dementie en mantelzorgers een plezier te
kunnen doen door hen te trainen in het gebruik van de tablet en leuke en
nuttige apps!
Kent u iemand met dementie die thuis woont en FindMyApps misschien leuk
zou vinden? Breng die persoon dan in contact met David
Neal: d.n.neal@amsterdamumc.nl of 020 788 4512.

“Makkelijker activiteiten vinden en veel meer
rust.”
Dat zei Ingrid Verhoeven in het filmpje over haar ervaringen met het
FindMyApps project. Zij legt uit waarom het voor haar zo’n positieve ervaring is
geweest. Bekijk het filmpje om meer van Ingrid te horen!

“Makkelijker activiteiten vinden en veel meer rust.” Ingrid Verhoeven over haar
ervaringen met het FindMyApps project.

We zijn heel blij te horen dat een tablet in de praktijk door haar als heel nuttig
wordt ervaren. En wij zijn Ingrid heel dankbaar voor het delen van haar
ervaringen met ons. Dat is zeker ook nuttig voor anderen om te weten.
Heeft u ook met het FindMyApps project meegedaan en wilt u ook uw verhaal
op deze manier met ons delen? Neem dan gerust contact op met David
Neal: d.n.neal@amsterdamumc.nl, 020 788 4512.

Eerste deelnemers uit Flevoland en Limburg!

We willen graag mensen uit heel Nederland bij het FindMyApps project
betrekken. We zijn dan ook heel blij dat de eerste deelnemers uit Flevoland en
Limburg zich onlangs hebben aangemeld! Hopelijk komen er de komende tijd
nog meer bij. Maar hoe ziet de kaart er momenteel verder uit?

Bijna alle provincies zijn inmiddels vertegenwoordigd. We hebben alleen nog
geen deelnemers uit Zeeland. We willen heel graag de komende tijd veel meer
deelnemers van buiten de randstad betrekken. Hopelijk kunt u – en wellicht ook
nieuwe partners – ons daarmee helpen.
We zijn iedereen die cliënten naar het onderzoek verwijst zeer erkentelijk, waar
ze ook vandaan komen!

Wilt u een vriend of familielid, cliënt of
buurman over FindMyApps informeren?
Vaak horen wij dat mensen FindMyApps onder de aandacht van een vriend of
familielid willen brengen. Zo komen deelnemers vaak in aanraking met het
project.
Met de volgende links kunt u mensen wijzen op:
•
•
•

Het animatiefilmpje over het doel van
FindMyApps: https://youtu.be/jBSb6uAJGK8
Het verhaal van Ingrid over haar ervaringen met FindMyApps:
https://youtu.be/2Z-TfJ2Skc8
De brochure voor potentiële
deelnemers: https://findmyapps.onderzoek.io/

U kunt mensen ook adviseren om contact op te nemen met de uitvoerende
onderzoeker David Neal om mondeling uitleg te geven of eventuele vragen te
beantwoorden: d.n.neal@amsterdamumc.nl of 020-788 4512.

‘Last but not least’, geniet van de zomer! Wij
gaan gewoon door!
Wij denken dat technologie een belangrijke rol kan spelen om mensen met
dementie en mantelzorgers in het dagelijkse leven te ondersteunen. Maar wij
hopen natuurlijk ook dat iedereen lekker van de zomer en het mooie weer kan
genieten!
De volgende nieuwsbrief zal in september verschijnen en in de tussentijd gaan
wij gewoon door. In juli en augustus zijn we net als anders bereikbaar voor
vragen, verwijzingen of gewoon een praatje!

Copyright © 2021 FindMyApps, All rights reserved.

