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Proefschrift

Experience sampling in Dementia Care:
An innovative intervention to support
caregivers in daily life
Rosalie van Knippenberg, proefschrift
Universiteit Maastricht, maart 2017,
193 pp.

Het proefschrift van Rosalie Knippenberg
gaat over dementiezorg en niet over neuropsychologische aspecten van dementie. De
auteur wil met het gebruik van de Experience Sampling-methode (ESM) een interventie ontwikkelen en onderzoeken, waarmee mantelzorgers (vaak de partners) van
dementiepatiënten ondersteund kunnen
worden. De ESM is een gestructureerde
dagboekmethode, waarmee gevoelens en
gedrag van minuut tot minuut in het dagelijks leven kunnen worden gevolgd. Zij
heeft haar toepassing al gevonden in het
onderzoek naar psychose en de ziekte van

Parkinson. Rosalie Knippenberg introduceert de methode in het dementieonderzoek. Ze ontwikkelt de interventie ‘Partner
in Zicht’, een zes weken durende interventie om de partners van dementiepatiënten
te ondersteunen op basis van ESM selfmonitoring van gevoelens en feedback
daarop van een coach. Rosalie loopt bij de
start van het eigenlijke onderzoek gelijk
tegen een paar teleurstellingen op. Zo wilde maar 31% van de gevraagde mantelzorgers meedoen met haar onderzoek, omdat
men de interventie te tijdrovend en te belastend vond. Veel van de deelnemende
mantelzorgers vonden de interventie vervolgens ook te lang duren. Gelukkig heeft
Rosalie het onderzoek wel doorgezet. Het
bleek namelijk dat de interventie het aantal negatieve gevoelens bij de mantelzorgers deed afnemen en dat is een mooi resultaat. Hoe zwaar moet het immers wel
niet zijn om iemand met dementie dagelijks te verzorgen? De interventie ‘Partner
in zicht’ kan op basis hiervan verder ontwikkeld worden.
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