
 

 

 

Dementiebril 
Onlangs heeft het Trimbos-instituut de ‘Dementiebril’ 
ontwikkeld. Het doel van de Dementiebril is om 
mantelzorgers van mensen met dementie te laten 
ervaren hoe het is om dementie te hebben.  Waarom 
reageert uw naaste met dementie soms boos? Of 
waarom begrijpt uw naaste u in sommige situaties 
niet? Het is voor mantelzorgers soms erg lastig om te 
begrijpen waarom mensen met dementie reageren 
zoals ze reageren en ander gedrag vertonen dan ze 
vroeger deden.  
Met de Dementiebril proberen we de mantelzorger 
meer inzicht te geven in de belevingswereld van 
iemand met dementie. 
 

 
 
De Dementiebril is nieuw en wordt wetenschappelijk 
onderzocht door het Trimbos-instituut. Wij zoeken 
daarom mantelzorgers die de Dementiebril willen 
testen en mee willen doen aan het onderzoek.  
 
Wat houdt meedoen in? 
Als u mee zou willen doen aan het onderzoek, 
betekent het dat er een vragenlijst bij u afgenomen 
wordt (ongeveer 30 minuten). Afhankelijk van uw 
voorkeur gebeurt dit telefonisch of digitaal. Er zal een 
afspraak met u gemaakt worden waar en wanneer u 
de film kunt gaan kijken (duur afspraak maximaal 45 
minuten). Na afloop van de film krijgt u een 
handleiding mee voor de bijbehorende e-learning 
(internetcursus), die u zelf thuis kunt volgen (totale 
duur ongeveer 45 minuten). 

  
Nadat u de film en e-learning heeft gevolgd, zal er 
nogmaals, digitaal of telefonisch, een vragenlijst bij 
u worden afgenomen (ongeveer 45 minuten).  
 
Wanneer kunt u meedoen? 
U kunt meedoen wanneer: 
• Uw naaste niet langer dan een jaar geleden is 

gediagnostiseerd met dementie. 
• Uw naaste met dementie niet in een verpleeg- 

of verzorgingshuis woont. 
• U toegang heeft tot en om kan gaan met een 

computer en/of tablet. 
• U zonder bril redelijk ziet en u voldoende kunt 

horen. 
• U mobiel genoeg bent om naar een locatie in de 

buurt te komen om de film te bekijken.  
 
Interesse voor deelname kenbaar maken 
U kunt uw interesse voor deelname aan het 
onderzoek kenbaar maken aan degene van wie u 
deze informatiebrief heeft gekregen. U kunt ook 
rechtstreeks contact opnemen met het Trimbos-
instituut door een mail te sturen naar: 
helpdeskdementiebril@trimbos.nl. Vermeld hierin 
ook uw telefoonnummer. 
Een medewerker van het Trimbos-instituut zal 
vervolgens contact met u opnemen om het 
onderzoek verder toe te lichten en eventuele vragen 
te beantwoorden. Indien u dan nog steeds interesse 
heeft in deelname, zal u een uitgebreide 
informatiebrief worden toegezonden, met daarbij 
een toestemmingsformulier om u definitief aan te 
melden voor deelname. 
 
Alvast hartelijk dank voor de medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marjolein Veerbeek 
Marleen Prins 
Denize Berrak 
Eva Wijma 

 
Onderzoek naar de Dementiebril 

Informatie mantelzorgers  

 

 
 

 

  
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
 
Marjolein Veerbeek    Marleen Prins  Denize Berrak  Eva Wijma 
mveerbeek@trimbos.nl    mprins@trimbos.nl dberrak@trimbos.nl ewijma@trimbos.nl 
030-29 59 313     030 29 59 279  030 29 59 237  030 29 59 397 
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