Recordaantal nieuwe deelnemers
FindMyApps!
Dankzij uw inzet, hebben we iets moois bereikt!
Ons doel is nog steeds: 100 deelnemers aan het FindMyApps project in 2021.
Velen van u hebben contact met ons opgenomen om ons succes te wensen, en
daar zijn we heel dankbaar voor.
Veel mensen - oud-deelnemers, casemanagers, artsen, verpleegkundigen en
anderen - hebben zich voor ons ingezet door mensen op het onderzoek te
wijzen. Gezamenlijk heeft deze inzet onze werving een waardevolle impuls
gegeven. In de maand februari hadden we zelfs 11 nieuwe deelnemers!
Met deze aantallen per maand verwachten we ons doel te kunnen halen. Maar
we kunnen dat uiteraard niet alleen. Wij hebben uw hulp nog steeds hard nodig.
Kent u iemand met dementie die thuis woont en FindMyApps misschien leuk
zou vinden? Breng die persoon dan in contact met ons! Daarna zorgen wij voor
de rest, dat wil zeggen: informeren, training, tussentijdse hulp, en na verloop
van tijd evaluatie van de ervaringen.
Wilt u ook uw steentje bijdragen? Neem dan contact op met David
Neal: d.n.neal@amsterdamumc.nl

Spreiding FindMyApps deelnemers
Geografische spreiding
We willen graag mensen uit heel Nederland bij het FindMyApps project
betrekken. Dit om de landelijke representativiteit van de deelnemergroep te
vergroten. Hoe ziet de kaart er eind februari 2021 uit?

Onze deelnemers komen inmiddels uit bijna alle provincies. Alleen Limburg,
Zeeland, Drenthe en Flevoland ontbreken nog. De meeste deelnemers tot nog
toe zijn afkomstig uit Noord en Zuid-Holland. In de komende periode hopen we
dus nog meer deelnemers uit de andere provincies te werven.

Via welke instellingen en organisaties komen
wij in contact met deelnemers?
Er zijn veel mensen uit verschillende instellingen die ons op weg helpen en we
zijn hun hiervoor erg dankbaar. Maar hoeveel mensen hebben we tot nu via de
verschillende routes kunnen werven voor het FindMyApps project? Hieronder
vindt u een overzicht van hoe wij in contact komen met onze deelnemers voor
de huidige studie.
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In februari zijn de eerste deelnemerparen uit Friesland en Groningen verwezen

via Netwerk Dementie Fryslân en UMCG. Hopelijk volgen er nog veel meer de
komende maanden, zodat we ook voor mensen met dementie in het noorden
met FindMyApps echt iets kunnen gaan betekenen.
Verschillende andere organisaties verspreid over Nederland zijn op dit moment
actief bezig de informatie over het project onder hun cliënten te verspreiden.
We kijken uit naar de eerste inclusies via deze instellingen!

Oud-deelnemers: doet u mee aan onze
campagne?
Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe manieren om nieuwe potentiële
deelnemers op de hoogte te brengen van het project, en wat meedoen
betekent. Als voormalige deelnemer aan het FindMyApps project kunt u ons
daarmee heel goed helpen.
We zijn op zoek naar deelnemers die bereid zijn een kort filmpje op te nemen of
een kort stukje willen schrijven over hoe zij deelname aan het project of het
gebruik van FindMyApps hebben ervaren. Het filmpje kunt u met uw eigen
tablet of telefoon opnemen. Die filmpjes en ervaringen willen we graag aan
nieuwe potentiële deelnemers laten zien, als onderdeel van ons campagne om
nieuwe deelnemers voor het project te werven.
Wat zou u aan potentiële deelnemers willen vertellen? Wat vond/vindt u leuk
aan deelname aan dit project? Waarom zou u mensen aanraden om mee te
doen aan het FindMyApps project?
Als u deze vragen denkt te kunnen beantwoorden, dan horen we dat graag van
u. Dit is erg waardevol voor mensen die nog moeten beslissen of ze mee willen
doen en kan hen net dat steuntje in de rug geven dat ze nodig hebben om te
beslissen mee te doen.
Vindt u het leuk om hieraan bij te dragen? Neem dan contact met David Neal
op: d.n.neal@amsterdamumc.nl, of 020-788 4512.

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 filmpje over FindMyApps: https://youtu.be/jBSb6uAJGK8
De brochure voor potentiële deelnemers:
https://findmyapps.onderzoek.io/

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

Wilt u uw collega's of vrienden in de zorg
over FindMyApps informeren?
Wilt u uw ontmoetingscentrum, Alzheimer Café of zorginstelling over het
FindMyApps project informeren? Of bent u als medewerker of vrijwilliger bij een
van deze organisaties werkzaam en heeft u interesse in de mogelijkheden voor
uw cliënten?
U kunt professionals en vrijwilligers eerst wijzen op onze
website: https://findmyapps.onderzoek.io/other-publications. Daar kunnen zij de
Factsheet over FindMyApps downloaden, waarin alle belangrijke informatie te
lezen is.
U kunt mensen ook adviseren om contact met onderzoeker David Neal op te
nemen (d.n.neal@amsterdamumc.nl of 020-788 4512) of met de projectleider
Prof Rose-Marie Dröes (rm.droes@amsterdamumc.nl of 020-7885454)

