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Dementia Care Mapping
Beste deelnemers DCM-project,
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van het project “Dementia Care Mapping (DCM)”.
Alle nieuws op een rij. Veel leesplezier!

Eindmeting!!
De derde, en laatste, vragenlijstronde is recentelijk ingegaan.
Tijd vliegt. In april beginnen we met het analyseren van de
data die jullie hebben geleverd. Ook zo benieuwd naar de
resultaten? We houden u op de hoogte.
Wanneer er tijdens het invullen vragen of problemen zijn kan
contact worden opgenomen met de helpdesk (Frederike
Brouwer).

Bedankje
Om onze waardering te
laten blijken voor jullie inzet,
heeft ieder verpleeghuis een DVD
van de film “Iris” toegestuurd
gekregen. Een bijzonder drama
over vrijheid, de liefde en leven
met dementie. Een indrukwekkende
film om gezamenlijk op de
afdeling te kijken.

We hopen op een wederom erg goede respons!

Terugkomdag
Op 12 september 2011 was er een terugkomdag voor uw collega’s die DCM-opleiding
hebben afgerond. Deze dag stond in het teken van het delen van ervaringen en oefenen
van vaardigheden. Zo bleek dat het als beginnende mapper soms moeilijk was om op
een goede manier feedback te geven aan het team. Door middel van rollenspelen is
hiermee geoefend. Het was een erg zinvolle en leuke dag.

Controlegroep aan de beurt
De medewerkers van de verpleeghuizen uit de controlegroep hebben zich inmiddels
opgegeven voor de DCM opleiding. Ook zij gaan dus starten met toepassing van DCM in
hun organisatie. De opleiding vindt van 16 t/m 19 april 2012 plaats in Nijmegen.

Hoe werkt DCM in de praktijk?
Om een beter beeld te krijgen over hoe DCM werkt in
organisaties zullen we gespreken gaan voeren met de
deelnemers. Jullie ervaringen met DCM zijn heel belangrijk voor
een mogelijke brede toepassing in de toekomst. Wat vinden
jullie goed en wat kan misschien beter of anders worden
gedaan?

Dossieronderzoek
Zoals eerder aangekondigd gaan we ook bekijken
of de toepassing van DCM kostenbesparend
werkt. Hiervoor hebben we gegevens nodig uit de
dossiers en registratiesystemen, zoals
medicatiegebruik en ziekteverzuim. Voor het
uitvoeren van dit dossieronderzoek wordt
binnenkort contact opgenomen.

Wij houden u op de hoogte.
Succes gewenst namens het
DCM-projectteam!
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Helpdesk vragenlijsten:
Frederike Brouwer
Onderzoeksmedewerker
Bel: 024-3610590
E-mail:
F.Brouwer@iq.umcn.nl

Overige vragen:
Geertje van de Ven
Onderzoeker
Tel.
024-3655324
E-mail:
G.vandeVen@elg.umcn.nl

