Bijna Halverwege!
Inmiddels doen al 60 mensen mee aan het FindMyApps project! Dat betekent
dat we bijna op de helft zijn van het benodigd aantal deelnemers voor dit
onderzoek, namelijk 150. Dat komt grotendeels door uw inzet. We zijn u
daarvoor zeer dankbaar!
Steeds meer mensen zetten zich in om hun familieleden, cliënten of patiënten
naar het FindMyApps project te verwijzen. Gezamenlijk heeft dit de werving
een waardevolle impuls gegeven. In de maand april hadden we wederom 10
nieuwe enthousiaste 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. Voor eind mei 2021 hopen we de 75e deelnemer te includeren – dan zijn
we al halverwege! Helpt u ons?
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

Eerste deelnemer uit Drenthe en nieuwe
samenwerking in Zuid-Holland
We willen graag mensen uit heel Nederland bij het FindMyApps project
betrekken. We zijn dus heel blij dat een eerste deelnemer uit Drenthe zich heeft
aangemeld! Hopelijk komen er de komende tijd nog meer. Maar hoe ziet de
kaart er momenteel verder uit?

De meeste provincies zijn inmiddels vertegenwoordigd, maar helaas ontbreken
nog deelnemers uit Limburg, Zeeland en Flevoland. We kijken uit naar nieuwe
samenwerkingen met casemanagers/persoonlijk begeleiders,
wijkverpleegkundigen, ontmoetingscentra en anderen die vanuit hun professie
te maken hebben met mensen met dementie in Limburg, Zeeland en Flevoland,
om onze eerste deelnemers uit die provincies te verwelkomen. We gaan
duimen!
De afgelopen twee maanden kregen we in de meeste regio’s steeds meer
verwijzingen via casemanagers, ontmoetingscentra en Alzheimercafés. We zijn
erg blij met de nieuwe samenwerking met zorg en welzijnsorganisatie ActiVite
(Leiden en omstreken), die inmiddels de eerste geïnteresseerden naar ons
heeft doorverwezen. En ook met zorgorganisatie Wijdemere die heeft
toegezegd zich voor het FindMyApps project te gaan inzetten.
We zijn iedereen die cliënten naar het onderzoek verwijst zeer erkentelijk!

FindMyApps op radio Noord-Holland
Onlangs werden David Neal en Rose-Marie Dröes in het radioprogramma ‘June
tot Twaalf’ geinterviewd over FindMyApps. Zij deden ook een oproep aan de
luisteraars om zich voor het project aanmelden of anderen naar het project te
verwijzen.

“Donderdag 22 april vond het interview met June Hoogcarspel plaats. We
waren bijna tien minuten in gesprek, live op de radio. Naar aanleiding van het
interview hebben meerdere mensen contact met ons opgenomen om zich aan
te melden. Daar zijn we heel blij mee!”, aldus David Neal.
U kunt het interview beluisteren door op deze link te
klikken: https://youtu.be/jY2RcIgIzsE

Wij zijn steeds creatief op zoek naar nieuwe manieren om potentiële
deelnemers op de hoogte te brengen van het project. Heeft u een suggestie
voor een radioprogramma of locale krant in uw regio waar we op een
vergelijkbare manier iets over het project zouden kunnen vertellen? Neem dan
contact met David Neal op: d.n.neal@amsterdamumc.nl, of 020-788 4512.

Op zoek naar stagiaires
Via het FindMyApps project dragen we graag bij aan de opleiding van jonge
student onderzoekers. In de afgelopen jaren hebben meerdere studenten hun
onderzoekstage succesvol doorlopen bij het project. De ervaring leert dat
deelname van stagiaires aan het project ontzettend waardevol is.
FindMyApps is een uniek onderzoeksproject en dus ook een unieke kans voor
studenten. Studenten die bij ons komen werken krijgen bovendien meer
training en persoonlijke begeleiding dan bij het gemiddeld onderzoeksproject.

We zijn momenteel op zoek naar één of meerdere master studenten die een
leuke en leerzame stageplek zoeken. We denken daarbij vooral aan studenten
psychologie, gezondheidswetenschappen en Brain & Cognition Sciences, maar
ook studenten van andere relevante opleidingen zijn welkom en kunnen
uiteraard reageren.
Kent u een geschikte student, of heeft u contact met studenten die
stageplekken zoeken? Neem dan contact op met David
Neal: d.n.neal@amsterdamumc.nl, of 020-788 4512 of projectleider RoseMarie Dröes: rm.droes@amsterdamumc.nl of 020-7885454.

31 mei: wilt u deelnemen aan de FindMyApps
klankbordgroep?
We proberen zoveel mogelijk van onze partners, deelnemers, voormalige
deelnemers en alle andere betrokken stakeholders te leren. Daarom
organiseren we regelmatig klankbordgroep-bijeenkomsten.
Bij de klankbordgroep worden elke keer andere professionals, onderzoekers,
mensen met dementie en hun naasten uitgenodigd. Deze mensen komen bij
elkaar om over het succesvol uitvoeren van het onderzoek te sparren.
Voorbeelden van thema’s zijn: creatieve manieren van werving deelnemers,
optreden als ambassadeur voor het FindMyApps project, p.r. mogelijkheden, en
nieuwe samenwerkingen tot stand brengen.
We leren veel van elkaar en het helpt ons onze methodes aan te scherpen. Het
is ook heel leuk en inspirerend om zo contact te houden.
De volgende bijeenkomst wordt gehouden op 31 mei 14.00-16.00, online met
Microsoft Teams. Wilt u ook aansluiten bij deze bijeenkomst? Meldt u dan

uiterlijk 24 mei aan bij David Neal per mail d.n.neal@amsterdamumc.nl, of
telefoon 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

