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Nieuwsbrief  
Van de redactie 
Welkom bij alweer de 4e nieuwsbrief van het exergaming project  

waarin wij u informeren over het onderzoek. In de rubriek “Aan het  

woord” deze keer Prof. dr. Rose-Marie Dröes, die als supervisor  

betrokken is bij het exergaming project. Ook geven we weer enkele tips en de uitslag van de 

wedstrijd onder dagcentra om deelnemers aan te melden. Wij wensen u veel leesplezier!  
f 
Top 3 dagcentra Exergaming project 
De dagcentra met de meeste onderzoeksdeelnemers tot nu toe* zijn: 

1. Hilverzorg - locatie de Zonnehoeve: 14 deelnemers 
2. Zorgcentra Betuwe – Beatrix & In de Reizende Man: beide 9 

deelnemers 
3. Cordaan – In het Zomerpark: 8 deelnemers 

*stand van zaken per 5 juli 2018. 
g 

Wilt u als dagcentrum uw deelnemersaantal verhogen? Wij denken graag met u mee! Neem 

a.u.b. contact op: j.vandermolen@vumc.nl, 020-788 4612 of 06-4088 3215.  
 
 

Wedstrijd voor deelnemende dagcentra  
De wedstrijd voor dagcentra om zoveel mogelijk deel- 

nemers in een bepaalde periode te werven, is inmiddels  

ten einde. HilverZorg – locatie Zonnehoeve in de exer- 

gaming groep en Dagbesteding In de Reizende Man in de  

controlegroep hebben gewonnen! De prijs was gratis toe- 

gang tot het BestCare4Dem-congres op 7 en 8 juni 2018  

te Amsterdam.  
 
 

 

 

 

 
 

Bevorderen van plezierige fysieke 
activiteiten en kwaliteit van leven bij 
dementie 

Het exergaming onderzoek  
Bewegen is belangrijk voor een goede gezondheid en welzijn. Exergaming (exercise en gaming) is 
een innovatieve manier om op een veilige en plezierige wijze binnenshuis te bewegen, met behulp 
van interactieve spellen. Het Amsterdam UMC (locatie VUmc) voert wetenschappelijk onderzoek 
uit naar de effecten van exergaming op het functioneren en welzijn van mensen met dementie. Er 
wordt ook gekeken naar de (indirecte) effecten op mantelzorgers en naar de kosten die gemoeid 
zijn met exergaming. Dit onderzoek is gericht op één vorm van exergaming, namelijk ‘interactief 
fietsen’. Hierbij wordt een beeldscherm aangesloten op een hometrainer, en kunnen de 
deelnemers op het beeldscherm een route zien terwijl ze fietsen. Er zijn veel verschillende routes 
mogelijk, zoals Amsterdam, dierentuin Blijdorp en Parijs. 

Tonny Kaboord van Dagbesteding In de Reizende Man & Joeke van der 
Molen-van Santen op 7 juni 2018 tijdens het BestCare4Dem-congres. 
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Aan het woord: Prof. Dr. Rose-Marie Dröes  
Hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie,  
afdeling Psychiatrie, Amsterdam UMC (locatie VUmc)  
Van jongs af aan zit de interesse voor bewegen er al in bij Rose-Marie Dröes. Op de 
middelbare school is het voor haar hét vak waar je je kunt uiten en jezelf kan en mag zijn in 
een positieve sfeer. Als ze hoort over de (destijds) interfacultaire studie 
Bewegingswetenschappen, is haar studiekeuze snel gemaakt. Haar afstudeeronderzoek 
naar bewegen voor verpleeghuisbewoners wordt uiteindelijk voortgezet in een 
promotieonderzoek, en nu is zij hoogleraar en hoofd van de onderzoeksgroep Zorg en 
Ondersteuning bij Dementie waaronder het exergaming project valt. U kent Rose-Marie 
Dröes misschien wel van de Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers. 

Vanwaar deze interesse voor psychosociale hulpverlening bij dementie? 
Mijn interesse is met name het verbeteren van de zorg en hierbij is de kwaliteit van leven 
voor mensen met dementie altijd het uitgangspunt. Vroeger werd gedacht dat gedrags- en 
stemmingsproblemen alleen werden veroorzaakt door de dementie, maar het is veel 
complexer. Ook sociale en psychologische factoren spelen een grote rol. Vandaar dat in veel 
gevallen psychosociale interventies een gunstige uitwerking hebben. Met medicatie los je het 
probleem dan echt niet op. Bewegen is een centraal aspect van het functioneren, en 
daarmee een belangrijk middel bij psychosociale hulpverlening. Denk bijvoorbeeld aan 
psychomotorische therapie, waarbij het gaat om de behandeling van psychosociale 
problematiek door middel van bewegingsactiviteiten of lichaamsbeleving. Of aan 
bewegingsactivering in het algemeen, zoals simpele, alledaagse activiteiten blijven doen, 
bijvoorbeeld zelf je boterham smeren, tuinieren of een wandelingetje maken. Bewegen is 
gedrag en dus ook relationeel ten opzichte van mensen, de omgeving, dingen om ons heen. 
Het creëert interactie, iets wat met name vroeger werd vergeten bij mensen met dementie. 

Wil je iets vertellen over de Ontmoetingscentra?  
De Ontmoetingscentra zijn ontstaan naar aanleiding van mijn 
onderzoek eind jaren tachtig naar psychomotorische therapie in 
verpleeghuizen en daarnaast onderzoek vanuit de afdeling 
Psychiatrie begin jaren negentig onder mantelzorgers van 
thuiswonende mensen met dementie en mensen die recent 
waren opgenomen. De vraag was wat zij nodig hadden  (gehad) 
aan ondersteuning. Er bleek een tekort aan emotionele, sociale 
en praktische ondersteuning en er was ook behoefte aan meer 
informatie. Uit het onderzoek naar psychomotorische therapie in 

verpleeghuizen kwam naar voren dat het personeel slecht geïnformeerd was over 
activeringsmogelijkheden en onvoldoende geschoold in wat een persoon met dementie 
allemaal nog wél kan. Toen ik ze aan het eind van de therapieperiode, die achter gesloten 
deuren had plaatsgevonden, uitnodigde een kijkje te komen nemen, geloofden ze hun ogen 
bijna niet! Ik dacht toen: hier is echt scholing nodig maar liefst eigenlijk ook al eerder in het 
proces voor de familie, als mensen nog thuis wonen door het aanbieden van informatie en 
ondersteuning en activeringsmogelijkheden op een laagdrempelige manier. Daar zijn we in 
1993 mee gestart in buurtcentra, en zo zijn de eerste Ontmoetingscentra ontstaan. Voor het 
eerst werd gecombineerde ondersteuning aangeboden. 
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Wat wordt er allemaal gedaan in een Ontmoetingscentrum? 
De programmacoördinator kijkt samen met het team in het Ontmoetingscentrum per persoon 
welke ondersteuning nodig is en stelt een individueel begeleidingsplan op. Hierbij wordt 
gekeken naar zowel de persoon met dementie als de mantelzorger waarvoor verschillende 
activiteiten beschikbaar zijn. Uit onderzoek blijkt dat het ondersteunen van beide samen 
effectiever is dan alleen de persoon met dementie of de mantelzorger apart. De centra 
bieden een dagsociëteit voor mensen met dementie en daarnaast informatie en emotionele 
steun in de vorm van lezingen en gespreksgroepen voor de mantelzorgers, en je ziet vaak 
dat er een sociaal netwerk wordt opgebouwd met lotgenoten wat mensen ook veel steun kan 
bieden. Toen wij startten met de Ontmoetingscentra, bestonden casemanagers nog niet, dus 
werd het casemanagement verzorgd door de centra zelf. Nu werkt de programmacoördinator 
hierin vaak samen met de casemanager. Voor (nieuw) personeel van de ontmoetingscentra 
organiseren wij jaarlijks een cursus en een landelijke studiemiddag. 

En nu heb je de onderscheiding “Officier in de Orde van Oranje-Nassau”gekregen! 
Ja, dat was echt een ontzettend grote verrassing!  
Maar behalve voor mijzelf, zie ik het ook als een  
onderscheiding en erkenning voor het vakgebied en  
iedereen die mee heeft gewerkt aan de Ontmoetings- 
centra. In mijn eentje had ik dat allemaal nooit voor  
elkaar gekregen. Ik ben ontzettend blij en trots als ik  
kijk hoe ver we zijn gekomen, niet alleen in Nederland  
maar ook internationaal want er zijn al meerdere Ont- 
moetingscentra in Europa en daarbuiten opgezet! Het 
is prachtig om te zien hoe het maatschappelijk belang  
van psychosociale ondersteuning bij dementie nu  
wordt erkend.  
 

Waarom is het Exergaming onderzoek belangrijk?  
Exergaming is een moderne manier van bewegen, het is speels, en geeft een gevoel van 
vrijheid. Het biedt die fietservaring, het gevoel van buiten fietsen d.m.v. technologie. Je kunt 
fietsen waar je maar wilt, terwijl je in het echt misschien niet meer op de fiets durft. Het geeft 
mensen het gevoel dat ze iets wél kunnen, ze hebben lol en raken met elkaar aan de praat 
over wat ze zien op het scherm. En dit allemaal terwijl je ook nog werkt aan je conditie, 
waardoor je je misschien nóg beter gaat voelen. Als we dit nou op een goede manier kunnen 
aantonen met dit onderzoek, zal exergaming hopelijk aan nog meer mensen worden 
aangeboden.  
 
Het mooie van het Exergaming onderzoek, is dat ik weer terug ben bij waar het voor mij ooit 
allemaal begon: bewegen en alle menselijke aspecten die hieraan verbonden zijn. Op die 
manier is het cirkeltje, zo vlak voor mijn pensioen, weer mooi rond! 
 
www.ontmoetingscentradementie.nl, 020-7885623, ontmoetingscentra@ggzingeest.nl 
www.meetingdem.eu 
 

Amsterdam, 7 juni 2018: Prof. Dr. Rose-Marie Dröes ontvangt de onderscheiding “Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau” van locoburgemeester Simone Kukenheim. (foto: Anja Robertus) 
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Deelnemers kunnen nog starten t/m augustus 2018! 
We hebben voldoende deelnemers nodig om het onderzoek goed te kunnen doen. 
Helaas lopen we nog steeds flink achter met het benodigde aantal. Dit betekent dat 
we misschien eventuele effecten van exergaming niet kunnen aantonen en dit is 
ontzettend zonde van al het harde werk wat er door iedereen in wordt gestopt.  
 
Nieuwe deelnemers kunnen nog tot en met augustus 2018 instromen. Daarom hierbij 
de oproep aan alle deelnemende dagcentra om nog steeds extra hard hun best te 
blijven doen bij de werving van deelnemers. Als hierbij hulp of ondersteuning 
gewenst is, neem contact op met Joeke van der Molen-van Santen.  
 
Vragen over het Exergaming onderzoek 
Het onderzoeksteam krijgt regelmatig vragen over het onderzoek. Hieronder een 
belangrijke vraag én het antwoord.  

Wat wordt er van mij als mantelzorger verwacht binnen het onderzoek? 
Als u als mantelzorger meedoet aan het onderzoek, zullen wij u 3 keer interviewen: 
bij de start, na 3 en na 6 maanden. Een interview duurt ca. 45 minuten. De vragen 
gaan zowel over uzelf als over de deelnemer met dementie (uw naaste). Het 
interview vindt telefonisch plaats, of het kan op een locatie (bijv. dagcentrum of bij u 
thuis) als u dat prettiger vindt. Wij bellen u om de afspraken in te plannen. 
 
Tevens vragen wij u een paar formulieren voor ons in te vullen: een 
registratieformulier beweegactiviteiten en een zorgdagboekje. De term 
“zorgdagboekje” betekent niet dat u iedere dag een heel verhaal hoeft te schrijven. 
Het zijn tabellen waarin u uw eigen zorggebruik als ook dat van uw naast kunt 
invullen/aankruisen. Het registratieformulier beweegactiviteiten hoeft u slechts 3 keer 
gedurende 1 week bij te houden. Indien gewenst, kunnen wij u ook ondersteunen bij 
het invullen van de formulieren. 

Ik heb nog een andere vraag! 
Heeft u ook een vraag? j.vandermolen@vumc.nl, 020 – 788 4612.  
 

Eerste wetenschappelijke publicatie van het Exergaming onderzoek 
Het eerste wetenschappelijke artikel i.h.k.v. het Exergaming onderzoek is 
gepubliceerd. Het gaat om een systematische literatuurstudie waarin in kaart is 
gebracht wat er reeds bekend is over de effecten van exergaming voor mensen met 
dementie. Hieruit bleek dat er wel wat verbetering zichtbaar was op het gebied van 
fysiek, cognitief en emotioneel functioneren. Er is echter nog veel meer onderzoek 
nodig om duidelijker mogelijke effecten aan te kunnen tonen. Het volledige 
(Engelstalige) artikel kunt u hier lezen: https://content.iospress.com/articles/journal-
of-alzheimers-disease/jad170667 
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Tips 
BOEK Wat kun je doen aan dementie?, Jurgen Claassen, Roy Kessels, Petra Spies. Dit 

boek geeft antwoord op veel vragen over dementie. Deze worden niet alleen gesteld uit het 

perspectief van de persoon met dementie, maar ook vanuit dat van bijvoorbeeld partner en 

kinderen. Het geeft een overzicht van wat er op dit moment bekend is in de wetenschap over 

behandeling van dementie. Hierdoor kunnen er weloverwogen keuzes worden gemaakt door 

patiënten en hun familie. 

CONGRES Het Dementie-Event, 5 september 2018 bij Radio Kootwijk te Apeldoorn. 

Organisatoren: Alzheimer Nederland en Zorginnovatiebureau DAZ. De eerste grote 

landelijke bijeenkomst VOOR en DOOR mensen met dementie. Het event biedt een 

geweldige kans om andere mensen met dementie te ontmoeten, mee te discussiëren over 

hoe mensen in de maatschappij aankijken tegen dementie en een gemeenschappelijk 

statement te maken naar de maatschappij.  
 

VAKCONGRES Congresparade Bewegen en activeren in de dagelijkse zorg,  

24 september 2018 in Lunteren. Organisator: StudieArena. Kwaliteit van leven voor 

verpleeghuisbewoners en mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking kan 

worden verbeterd door bewegen en een actieve 

leefstijl. Dit congres biedt praktische informatie voor 

zorgprofessionals om hen in beweging te krijgen.  

 

Nieuwsbrief ontvangen/opzeggen? 
Geef	dit	dan	door	aan	Joeke	van	der	Molen-van	Santen.	
 
 
 

 
 
 
 

Projectpartners 
Dit wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd in 

samenwerking met projectpartners:  

Contact  
Heeft u een vraag of opmerking? Heeft u een 
idee voor een bijdrage voor de volgende 
nieuwsbrief? Of zou u meer informatie willen 
ontvangen over het project?  
 
 

Dan kunt u contact opnemen met 
 

 
Joeke van der Molen-van Santen  
Uitvoerend onderzoeker   
j.vandermolen@vumc.nl   
020 788 4612 / 06-4088 3215  
  
Dr. Franka Meiland  
Projectleider  
fj.meiland@vumc.nl 
020 788 5623     
 
Prof. Dr. Rose-Marie Dröes 
Supervisor  
rm.droes@vumc.nl    
020 788 5454 
 

 
Deze nieuwsbrief is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen 
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