
Help bij het verbeteren van een website over toekomstige zorg en behandelingen 

 

De afgelopen drie jaar hebben de onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel samen met 

personen met dementie, mantelzorgers, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en 

Alzheimer Liga Vlaanderen een website ontwikkeld. Deze website is bedoeld om mensen 

met dementie en hun mantelzorger te ondersteunen bij toekomstige zorg en behandelingen.  

De onderzoekers zoeken mensen om deze website te testen.  

 

Help bij het verbeteren van een website over toekomstige zorg en behandelingen 

 

• Is er bij u dementie vastgesteld of bent u mantelzorger van iemand met dementie? 

• Zijn jullie geïnteresseerd om na te denken en/of te praten over de toekomst en het plannen van 

toekomstige zorg? 

 

Als jullie deze vragen met ja beantwoorden, dan zijn de onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel 

en Universiteit Gent op zoek naar jullie! 

 

De onderzoekers hebben samen met personen met dementie, mantelzorgers en zorgverleners een 

website ontwikkeld die personen met dementie met hun mantelzorger(s) kan helpen om na te denken 

en te praten over wat belangrijk is voor de toekomst zoals uw wensen en voorkeuren met betrekking 

tot eventuele toekomstige zorg of de plaats van die zorg. Op de website staat bijvoorbeeld informatie 

over waar jullie over na kunnen denken, maar ook hoe jullie hier samen of met de zorgverlener over 

kunnen praten.  

 

Waarom meedoen aan deze studie? 

• Door mee te doen aan deze studie helpen jullie mee aan de ontwikkeling van een website 

speciaal voor personen met dementie en hun mantelzorger. 

• Daarnaast geeft het jullie de mogelijkheid om na te denken en/of samen te praten over de 

toekomst, wat voor jullie belangrijk is en wat jullie wensen zijn. 

 

Wat vragen de onderzoekers van jullie? 

Om de onderzoekers te helpen, zouden zij aan jullie willen vragen om: 

• Gedurende een periode van 8 weken de website te gebruiken zoals jullie dat willen. 

o Jullie kunnen de website maar 1x gebruiken of vaker. 

o Jullie kunnen de website samen of alleen gebruiken. 

o Jullie kunnen de website op elk apparaat (computer, telefoon, tablet) gebruiken. 

• Vooraf aan deze 8 weken zal een verpleegkundige bij jullie thuis (of op andere locatie naar 

keuze) komen om de website te tonen. 



• Na de 8 weken spreekt dezelfde verpleegkundige weer af met jullie om jullie ervaring met de 

website te bespreken. 

 

Willen jullie helpen of hebben jullie vragen? Contacteer dan: 

 

Charlèss Dupont  

charless.dupont@vub.be 

0484433257 
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