
Recensie  en opmerkingen n.a.v. promotie en proefschrift Marijke Span: 

 

Marijke Span: ‘Developping an interactive webtool to facilitate shared decision-making 

in dementia care networks: a participatory journey’ Proefschrift, uitgegeven in eigen 

beheer, Ipskamp Drukkers/VU, 2016. ISBN 9789462599833.  (Dementie/ 

Alzheimer/AG) 

 

Soort boek/Ziekte/stijl: 

Engelstalig proefschrift met een Nederlandstalige samenvatting van 230 pagina’s 

waarin Marijke Span schrijft over een participatieve reis die ze heeft afgelegd. Dit om 

een interactieve webtool te ontwikkelen die gezamenlijke besluitvorming in 

zorgnetwerken van mensen met dementie faciliteert. Dat deed ze samen met mensen 

met dementie, hun mantelzorgers en casemanagers. Zo zijn de drie doelgroepen in  

ontwikkelfasen betrokken geweest en hebben een waardevolle bijdrage aan de tool 

geleverd. Deze interactieve webtool, DEbeslisgids helpt casemanagers bij die 

besluitvorming.  

De DEbeslisgids wil mensen met dementie een stem geven en heeft drie 

uitgangspunten: transparantie, open communicatie en informatie. De drie 

gebruikersgroepen kunnen de tool individueel via een persoonlijke login gebruiken. 

 

Het instrument is op een computer, laptop of tablet online te gebruiken en heeft drie 

functies: een chatfunctie, zodat mensen ook op afstand, met elkaar kunnen  

communiceren, een functie om samen stap voor stap beslissingen te nemen en een 

functie waarmee gebruikers hun persoonlijk mening kunnen geven over verschillende 

onderwerpen m.b.t. dementie. 

Onderzoeksvragen bij het onderzoek zijn: 
Hoe moet volgens eindgebruikers een dergelijke digitale tool er qua inhoud en vorm 
uitzien?  
Wat zijn de ervaringen van eindgebruikers met de ontwikkelde digitale tool 
(DEbeslisgids) in de dagelijkse praktijk?  
Hoe kijken we terug op de participatie van mensen met dementie bij de ontwikkeling 
van DEbeslisgids?  

Er werd gedurende het onderzoek een literatuurstudie gedaan, er werd gekeken naar 
wat de inhoud moest zijn van het instrument en hoe het moest worden vormgegeven 
om het daarna te testen  onder de gebruikers. Mensen met dementie waren 
voornamelijk als informant en adviseur bij vier van de vijf ontwikkelfasen (Het de vijfde 
moet nog komen) betrokken. Ze vonden het nuttig en belangrijk om mee te doen aan 
het, vooral voormensen die in de toekomst dementie krijgen. Ze vonden het leuk om 
nieuwe vaardigheden te leren. 

De conclusie van dit onderzoek is, dat DEbeslisgids een zinvol hulpmiddel kan zijn voor 
het samen nemen van beslissingen en het ondersteunen van communicatie daarover in 
zorgnetwerken van mensen met dementie. Belangrijk was dat alle partijen bij de 



ontwikkeling van de DEbeslisgids  aanwezig waren vanwege hun verschillende 
belangen en capaciteiten. Onderzoekers hebben de keuze of ze mensen met dementie 
willen betrekken en hoe. Dan is zorgen dat er extra tijd in hun onderzoek is, een 
belangrijke voorwaarde voor een waardevolle participatie van mensen met dementie. 
Om mensen met dementie goed te kunnen betrekken bij het onderzoek, moest namelijk 
afgestemd worden op hun tempo en een vertrouwensband aangegaan worden. De 
bijdrage van mensen met dementie was waardevol en uniek.  

http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2016/jan-mrt/19feb_m-span.aspx   

‘(…)  De tool ondersteunt de gebruikers stap voor stap bij het maken van beslissingen 

over bijvoorbeeld dagelijkse activiteiten, zorg en de toekomst. Ook kunnen gebruikers 

met elkaar chatten. (…)  DEbeslisgids werd door gebruikers als waardevol ervaren voor 

het nemen van beslissingen. De tool hielp bij het structureren van gedachten, het 

bespreekbaar maken van lastige zaken en het stapsgewijs toewerken naar een 

beslissing. De chatfunctie versterkte de interactie tussen netwerkleden.  

De resultaten zijn van belang voor zorg- en welzijnsprofessionals werkzaam in de 

context van dementie, voor docenten die hen opleiden en voor onderzoekers. "Het 

betrekken van mensen met dementie bij beslissingen over hun eigen situatie kan de 

besluitvorming verbeteren", zegt Span. "Met DEbeslisgids komt meer relevante 

informatie binnen het netwerk op tafel doordat de perspectieven van alle partijen, 

inclusief de persoon met dementie, worden meegenomen." Meer informatie over het 

proefschrift in VU-DARE’  

Dit project is onderdeel van het door SIA RAAk gefinancierde onderzoeksprogramma 

gezamenlijke besluitvorming in zorgnetwerken van mensen met dementie. Zie ook: 

http://www.regieorgaan-sia.nl/content/RAAK-regeling/raak-mkb  

 

Over de schrijfster: 

Marijke Span (1964) volgde zowel de opleiding tot verpleegkundige, jurist en docent 

verpleegkunde. Ze werkte als verpleegkundige, juriste, en docent op verschillende 

plekken. Momenteel werkt ze als Kwartiermaker ProMemo bij het Expertisecentrum 

Dementie voor professionals en het Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn, en als 

Onderzoeker project Beeldcommunicatie in de GGZ, Kenniscentrum Technologie van 

de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Zie ook: https://www.linkedin.com/in/marijke-

span-5bb14837 Op vrijdag 19 februari promoveerde zij op een studie en onderzoek 

waarvan dit boek het verslag is.  

Wat viel op: 

Het is goed, dat mensen met dementie niet meer alleen als gebruiker van een 

hulpmiddel worden gezien, maar meedoen in een onderzoek. Fijn dat dit onderzoek op 

deze manier tot stand is gekomen In dit onderzoek zijn mensen met dementie 

informant en adviseur geweest, volgens de participatieladder van Abma en Broerse op 

de tweede en derde trede van de participatieladder. (2007)   

http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2016/jan-mrt/19feb_m-span.aspx
http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/54018
http://www.regieorgaan-sia.nl/content/RAAK-regeling/raak-mkb
https://www.linkedin.com/in/marijke-span-5bb14837
https://www.linkedin.com/in/marijke-span-5bb14837


  
(bron: http://www.oogonderzoek.net/rapportzichtoponderzoek.pdf  

 

Jammer dat gedurende de verdediging niet meer is gevraagd over hoe het komt dat 

deze treden van de ladder zijn gebruikt/bereikt, en op wat voor manier er sprake is 

geweest van shared decision making. Wat waren mogelijkheden, onmogelijkheden, 

waarom en zou de onderzoeker nu, met voortschrijdend inzicht zaken anders 

aanpakken? In het proefschrift komt de Marijke Span daar wel op terug bij de 

resultaten en conclusies die ze benoemt, met een advies om gebruikers in een vroeg 

stadium te betrekken. Ze zegt ook dat DEbeslisgids nog voor verbetering vatbaar is, 

heeft in haar proefschrift een aantal suggesties gedaan voor vervolgonderzoek en ook 

de inzetbaarheid binnen het onderwijs aangehaald, punten waar ook niet uitgebreid op 

in is gegaan. Ook daar had ik wel meer over willen horen. 

Gedurende de verdediging van het proefschrift werden vooral veel methodologische 

vragen gesteld. Logisch, omdat Marijke Span er velen heeft ingezet bij het uitvoeren 

van dit onderzoek. Zo vroeg men naar eventuele bias omdat Marijke case managers 

heeft benaderd met een positieve attitude ten aanzien van het betrekken van cliënten 

bij het onderzoek. Zij is de eerste om te erkennen dat dat zo is maar dat het vaak zo is 

dat je koplopers moet meekrijgen voordat anderen meegaan en dat dat ook nog de 

nodige strategieën vraagt.  

Hopelijk gaan meer onderzoekers met dit soort studies aan de gang. In dit proefschrift 

liggen nog suggesties genoeg voor vervolgonderzoek waarmee de kwaliteit van leven 

van mensen met dementie daadwerkelijk verbeterd zouden kunnen worden passend bij 

hun wensen. 

Extra: 

Samenvatting lezen: 

http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/54018/abstract_dutch.pdf?sequence=1

0 of 

http://hdl.handle.net/1871/54018http://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoekst

hemas/gezondheid-en-welzijn/innoveren-in-de-ouderenzorg/shared-decision-making-

in-zorgnetwerken--van-ouderen-met-dementie/ontwikkeling-van-digitaal-instrument-

voor-gezamenlijke-besluitvorming-bij-dementie/   
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