
Model Projectvoorstel KIEM 2020 
Indieningsronde december 2020 

  Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA  Pagina 1 van 9 

1 INHOUD 

1 Inhoud 1 

2 Titel en samenvatting 1 

3 Inleiding 2 

4 Vraagarticulatie 3 

5 Netwerkvorming 4 

6 Innovatie 4 

7 Projectplan 5 

8 Datamanagementparagraaf 7 

9 Prestatie-indicatoren 8 
 
 

2 TITEL EN SAMENVATTING 

Aantal woorden: 299 (300 woorden) 

 
TIPA: Taal en Interactie bij Patiënten met Alzheimer 
Het meten van communicatie bij patiënten met Alzheimer 

 
Maar liefst 70% van alle mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Patiënten met Alzheimer 
begrijpen steeds minder van de wereld om zich heen, waardoor de omgeving geneigd is om steeds minder 
met hen te communiceren. Dit heeft een negatief effect heeft op het sociale welzijn van patiënten met 
Alzheimer. 
Benodigde handvatten: Zorgprofessionals geven aan handvatten nodig te hebben om de taal en interactie 
van patiënten met Alzheimer te volgen en om hen in een vroeg stadium door te verwijzen naar een 
logopedist. Ook ervaren zij handelingsverlegenheid om de taalvaardigheden en interactie met patiënten met 
Alzheimer te optimaliseren. 
Doel KIEM-aanvraag: Het doel van deze aanvraag is om screeningsinstrument te construeren voor het 
meten van taal en interactie van patiënten met Alzheimer en om samen met patiënten met Alzheimer en hun 
directe omgeving aanknopingspunten te vinden voor het optimaliseren van taal en interactie.  
Aanpak: Taal en interactie van patiënten met Alzheimer zullen worden opgenomen en in tijd gevolgd worden 
met een geavanceerd draagbaar audiosysteem bij patiënten met Alzheimer thuis of in het verpleeghuis. De 
audio-opnames zullen taalkundig worden geanalyseerd op basis waarvan een screeningsinstrument 
geconstrueerd zal worden. De kenmerken in taaldegeneratie bij patiënten met Alzheimer uit eerder 
systematisch literatuuronderzoek zullen hiervoor als onderlegger dienen. Daarnaast worden patiënten met 
Alzheimer en hun mantelzorgers geïnterviewd om na te gaan welke knelpunten en succesfactoren zij in de 
communicatie ervaren.  
Vervolgonderzoek: De resultaten van deze aanvraag worden als input gebruikt om een subsidieaanvraag 
te schrijven voor de validering van het screeningsinstrument voor taal en interactie en om een interventie te 
ontwerpen met als doel om de communicatie van patiënten met Alzheimer te optimaliseren, om sociale 
isolatie tegen te gaan en om hun kwaliteit van leven te verhogen. 

 

 

Vermeld het aantal woorden van het projectvoorstel (onderdeel 3 t/m 7). Het maximaal aantal 
hiervoor is in totaal 1.500 woorden. 

Aantal woorden: 1.485 (1.500) 
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3 INLEIDING 

Maar liefst 70% van alle mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer.1,2 Patiënten met Alzheimer 
begrijpen steeds minder van de wereld om zich heen. Daardoor is de omgeving vaak minder geneigd om 
met hen te communiceren. Verslechtering van taal en cognitie vermindert het vermogen om gesprekken te 
voeren, wat uiteindelijk een negatief effect heeft op het sociaal welzijn.3 

Het is niet eenvoudig om de diagnose Alzheimer stellen. Vaak komt een patiënt met klachten als 
vergeetachtigheid bij de huisarts. Als de huisarts twijfels heeft, wordt de patiënt meestal doorverwezen naar 
een geheugenpoli of neurologie.1 Huisartsen geven echter aan dat het soms moeilijk is om de anamnese af 
te nemen. Zij hebben vaak weinig tijd om de diepte in te gaan en zijn vaak afhankelijk van de mantelzorger, 
omdat de communicatie met de patiënt moeilijk verloopt. Zij geven aan handvatten nodig te hebben hoe zij 
patiënten met Alzheimer beter kunnen betrekken in het anamnesegesprek en om de communicatie met hen 
te verbeteren.  

Door de diagnose Alzheimer zo vroeg mogelijk te stellen, kan eventuele behandeling de ziekte 
stabiliseren of vertragen.1 Zorgprofessionals geven echter aan handelingsverlegenheid te ervaren om de 
taalvaardigheden van patiënten met Alzheimer te volgen en om hen in een vroeg stadium te kunnen 
doorverwijzen naar een logopedist. Ook missen zij aanknopingspunten om de communicatie met patiënten 
met Alzheimer te optimaliseren. 
 
Onderzoek naar de ziekte van Alzheimer, taal en interactie 
Om de taalvaardigheden van patiënten met Alzheimer in een vroeg stadium te kunnen screenen, moet meer 
inzicht verkregen worden in het verloop van taal en interactie. Aandacht voor taaldegeneratie bij dementie is 
van groot belang, omdat problemen met taal de communicatie van de patiënt met anderen dramatisch 
beïnvloedt.3 Er is veel onderzoek gedaan naar de mate van de taaldegeneratie tijdens de verschillende 
stadia van de ziekte van Alzheimer. De ziekte Alzheimer wordt opgedeeld in vier stadia. Het voorstadium 
waarbij de ziekte nog niet officieel is vastgesteld, wordt mild cognitive impairment (MCI) genoemd en is het 
eerste stadium. Zodra de diagnose is gesteld, wordt het verloop van de ziekte opgedeeld in drie fasen: 
vroege fase, middenfase en laatste fase. De meeste patiënten zullen naar verwachting de middenfase of 
eindfase een bepaald moment bereiken. In elk stadium van de ziekte lijken er specifieke taalproblemen naar 
voren te komen 4,5,6.  Welke taal- en interactiestructuren bij de ziekte van Alzheimer per fase van de ziekte 
degraderen is nog niet systematisch onderzocht. Om meer inzicht te krijgen in de taaldegeneratie van 
patiënten met Alzheimer, voert een junioronderzoeker van de Innovatiewerkplaats Interactie en taal (IWP IT, 
Hanzehogeschool) momenteel een systematische review uit om na te gaan hoe taaldegeneratie en interactie 
verloopt van patiënten met Alzheimer tijdens de verschillende stadia. 

We weten dat sociale interactie kan worden beschouwd als een beschermende factor voor sociaal 
en cognitief functioneren.7,8 Patiënten met Alzheimer interacteren minder met hun omgeving, waardoor zij 
neurologisch minder gestimuleerd worden en hun taalvaardigheden mogelijk sneller achteruitgaan dan 
wanneer er wel sprake is van intensieve interactie. Uit twee reviews9,10 blijkt dat er aanwijzingen zijn dat 
directe interventies gericht op communicatieve vaardigheden van patiënten met dementie de 
communicatieve functies kunnen verbeteren en mogelijk ook de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. 
Vanuit het principe van ervaringsgerichte neurale plasticiteit, oftewel, use it or lose it, wordt in een van de 
reviews9 daarom aanbevolen om de cognitie te stimuleren door middel van communicatie. 
 
Doel 
De doelen van deze aanvraag zijn: (1) een screeningsinstrument te construeren om de taal en interactie van 
patiënten met Alzheimer te meten, en (2) om de door patiënten en hun mantelzorgers ervaren 
succesfactoren en knelpunten in de communicatie in kaart te brengen op basis waarvan aanknopingspunten 
gevonden kunnen worden om een interventie te ontwerpen voor de optimalisatie van taal en interactie. 
 
Aanpak 
Taal en interactie zullen worden gemeten en worden gevolgd met een draagbaar audiosysteem bij patiënten 
met Alzheimer thuis of in het verpleeghuis. De audio-opnames zullen taalkundig worden geanalyseerd op 
basis waarvan een screeningsinstrument geconstrueerd zal worden. De kenmerken in taaldegeneratie bij 
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patiënten met Alzheimer uit eerder systematisch literatuuronderzoek zullen hiervoor als onderlegger dienen. 
Daarnaast worden patiënten met Alzheimer en hun mantelzorgers geïnterviewd om na te gaan welke 
knelpunten en succesfactoren zij in de communicatie ervaren. 
 
Vervolgonderzoek  
Op basis van de resultaten zal een subsidieaanvraag (RAAK Pro) worden geschreven om het 
screeningsinstrument voor taal en interactie van patiënten met Alzheimer valideren en om een interventie te 
ontwerpen met als doel om de communicatie van patiënten met Alzheimer door behandeling te optimaliseren 
en hun kwaliteit van leven te verhogen (zie figuur 1). Dit doel sluit naadloos aan bij missie IV Dementie uit 
het rapport Missies voor het topsectoren- en innovatiebeleid (2019)11 om de kwaliteit van leven van patiënten 
met dementie met 25% te laten toenemen.  
 

 
Figuur 1. “Onderlegger” verwijst naar het literatuuronderzoek dat bijna is afgerond, “KIEM-aanvraag (groene blokken)” 

naar wat we in deze projectaanvraag willen onderzoeken en het onderste blok naar het voorgestelde vervolgonderzoek  

 
 
4 VRAAGARTICULATIE  

In het kader van deze KIEM-aanvraag is een vragenlijst uitgezet om na te gaan welke wensen 
zorgprofessionals in de ouderenzorg hebben ten aanzien van taal en interactie bij patiënten met Alzheimer. 
De vragenlijst is verstuurd naar huisartsenpraktijken, de Kwadrantgroep, ZuidOostZorg en het Medisch 
Centrum Leeuwarden. Alle respondenten (n=26) geven aan dat patiënten met Alzheimer 
communicatieproblemen ervaren. 
 

 
 
Een groot deel van de zorgprofessionals (76%) geeft aan behoefte te hebben aan manieren om met 
patiënten met Alzheimer te communiceren en om de taal en interactie te stimuleren. Ook geeft 76% aan 

KIEM-aanvraag	
•  Meten	van	taal	en		interactie		
•  Kwalitatief	onderzoek	naar	

ervaren	obstakels	in	
communicatie			

Onderlegger	
Systematische	review	

kenmerken	degeneratie	in	taal	
en	sociale	interactie	

ü  Constructie	screeningsinstrument	taal	en	interactie	
ü  Aanknopingspunten	voor	ontwerp	interventie	

Vervolgonderzoek	
²  Normeren	en	valideren	van	het	geconstrueerde	

screeningsinstrument	
²  Ontwerpen	van	een	interventie	met	als	doel	om	de	
sociale	interactie	te	optimaliseren,	taaldegeneratie	te	
verminderen	en	sociale	isolatie	van	patiënten	met	

Alzheimer	tegen	te	gaan.	

“Interactie	is	heel	ingewikkeld	voor	mensen	met	Alzheimer”,	geestelijk	verzorger		
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handvatten nodig te hebben om de taal en interactie te volgen en te willen weten wanneer zij patiënten 
moeten doorverwijzen. Tot slot geeft 40% aan handvatten nodig te hebben om te communiceren met 
patiënten met Alzheimer, bijvoorbeeld tijdens een anamnesegesprek.  
 

 
 
De wensen van de zorgprofessionals evenals het rapport van de Lancet Commission8 (2020) met daarin de 
state-of-the-art over de zorg voor patiënten met dementie hebben geleid tot een conceptaanvraag. Op basis 
van deze conceptaanvraag hebben de Kwadrantgroep, ZuidOostZorg en Dio Agency aangegeven om 
samen met onderzoekers van de Hanzehogeschool te willen werken aan de volgende resultaten: 
 

 
 

5 NETWERKVORMING 

De Kwadrantgroep en ZuidOostzorg hebben geparticipeerd in de vraagarticulatie en zullen actief 
ondersteunen in de werving van participanten en in het afstemmen van (tussentijdse) resultaten voor hun 
praktijk. DIO Agency zal zich verdiepen in de patiëntengroep en betrokken zorgprofessionals en meedenken 
in strategie en communicatie van het project. In het vervolgonderzoek zullen zij een rol spelen het ontwerpen 
van een interventie voor de optimalisatie van taalvaardigheden van patiënten met Alzheimer en de interactie 
met hun directe omgeving.  

 In het vervolgonderzoek waarin het screeningsinstrument gevalideerd zal worden en waarin een 
interventie ontwikkeld zal worden om de taal en interactie van patiënten met Alzheimer te stimuleren zullen 
ook de patiëntenvereniging Alzheimer NL, locatie Friesland en deelnemers aan het Netwerk Dementie 
Friesland (http://www.tinz.nl) benaderd worden om aan te sluiten bij TIPA; zij hebben al interesse getoond in 
het onderzoek. 

 TIPA wordt ingebed in het Sprong project van Regieorgaan SIA ‘Frailty by Assessment, Intervention 
and Technology towards Health (FAITH, SVB/SPR.VG01.001)’ en de Innovatiewerkplaats Interactie en Taal 
(IWP-IT). Het FAITH-consortium ontwikkelt zich tot dé Noord-Nederlandse kennisinfrastructuur m.b.t. een 
gepersonaliseerde benadering van frailty (kwetsbaarheid) bij veroudering. FAITH bundelt daarin de 
onderzoeksprogrammering van de lectoraten van de betrokken noordelijke hogescholen bij de bestudering 
van kwetsbaarheid. De IWP-IT is een interdisciplinaire IWP met zowel jeugd- als ouderenprofessionals 
waarin onderzoek wordt gedaan naar taal en interactie van jong tot oud https://www.hanze.nl/nld/onderzoek  

6 INNOVATIE  

Door het opzetten van een nieuwe interprofessionele samenwerking tussen zorgprofessionals in de 
ouderenzorg (Kwadrantgroep, ZuidOostZorg), taalexperts (Innovatiewerkplaats taal & interactie en de 
leeropdracht Language Function & Healthy Ageing van de Hanzehogeschool), ouderenexperts (het FAITH-
consortium), innovatieprofessionals (DIO Agency) en patiënten met Alzheimer en hun mantelzorgers kunnen 
nieuwe inzichten, kennis en innovatieve tools ontwikkeld worden om taal en interactie bij dementie te 
optimaliseren.  

Wensen zorgprofessionals in de ouderenzorg
• Manier om de taal en interactie van patiënten met Alzheimer te stimuleren
• Tool om de taal en interactie van patiënten met Alzheimer te kunnen volgen

• Handvatten om te communiceren met patiënten met Alzheimer

Beoogde resultaten
1) De constructie van een screeningsinstrument om de taal en interactie van patiënten met 
Alzheimer te monitoren en op basis waarvan verwezen kan worden naar de logopedist.

(2) Aanknopingspunten voor manieren om te communiceren met  patiënten met Alzheimer 
en om de taal en interactie van patiënten met Alzheimer te stimuleren.
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  Sociale interactie is een beschermende factor voor mensen met dementie8. Er is echter zeer weinig 
onderzoek gedaan naar het effect van interventies voor optimalisatie van de sociale interactie8. In deze 
KIEM-aanvraag willen we daarom meer inzicht krijgen in het verloop van taal en interactie van patiënten met 
Alzheimer. Met dit inzicht willen we een screeningsinstrument voor taaldegeneratie construeren om taal en 
interactie te kunnen volgen en aanknopingspunten vinden voor het ontwerpen van een interventie met als 
doel taal en interactie van patiënten met Alzheimer te optimaliseren en hun kwaliteit van leven te verhogen.  

 

7 PROJECTPLAN 

De projectorganisatie bestaat uit drie groepen; de stuurgroep, de projectgroep en de klankbordgroep zie 
figuur 2. In tabel 1 worden de werkzaamheden, de tijdsplanning en taakverdeling van elke groep toegelicht. 
 

 
 

Figuur 2. Projectorganisatie TIPA 
 
Tabel 1. Werkzaamheden, tijdsplanning en taakverdeling van de stuurgroep, de projectgroep en de 
klankbordgroep. 

 
 
 

Stuurgroep

Projectgroep

Klankbordgroep

Projectleider (lector Language function and Healthy Ageing), co-
applicant (lector Ageing and Allied Healthcare), Dean 

Gezondheidsstudies

Kwadrantgroep, ZuidOostZorg, DIO Agency, studenten Logopedie 
en Toegepaste psychologie, onderzoeker, begeleidingsteam

FAITH, IWP Interactie & Taal

Taak Omschrijving taak Verantwoordelijk Wanneer

Bewaken van proces, 
product en financiën

Bespreken van voortgang van proces, 
product en financiën
Bijsturen
Verslaglegging voortgang

Stuurgroep
Projectleider (mevr. Luinge) coördineert en 
rapporteert, co-applicant (dhr. Hobbelen) 
rapporteert, Dean Gezondheidsstudies 
evalueert en secretariaat maakt 
gespreksverslag

2 x per jaar, na 6 
maanden en na 
10 maanden

Uitvoering project Werving patiënten
Verzamelen taalsamples en afnemen 
interviews
Taalkundige analyse en rapportage, 
Begeleiding proces en inhoud
Verdieping in doelgroep en nadenken 
over strategie en communicatie.

Projectgroep
De Kwadrantgroep en ZuidOostZorg
ondersteunen in benadering en werving 
patiënten bewaken de borging van aansluiting 
van tussentijdse resultaten met hun praktijk, 
studenten Toepgepaste Psychologie voeren 
interviews uit, studenten Logopedie verzamelen 
taalsamples, onderzoeker voert taalkundige 
analyse uit en rapporteert, projectleider en co-
applicant begeleiden proces en inhoud. DIO 
Agency verdiept zich in patiënten met 
Alzheimer en betrokken zorgprofessionals en 
denkt mee over strategie en communicatie.

Om de 3 weken 
gedurende een 
jaar 

Reflectie op 
tussentijdse resultaten

Inbreng expertise en reflectie op 
(tussentijdse) resultaten

Klankbordgroep
Professionals, docenten en studenten 
betrokken bij het FAITH-consortium en de IWP 
Interactie & Taal  reflecteren op (tussentijdse) 
resultaten en beoordelen de mogelijke 
toepassing van de resultaten voor de praktijk.

2 x per jaar, na 6 
maanden en na 
12 maanden
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Beoogde projectresultaten 

• Inzicht in taal en interactie in de verschillende stadia van de ziekte Alzheimer 

• Perceptie van patiënten met Alzheimer en mantelzorgers op eigen communicatie 

• Constructie screeningsinstrument voor taal en interactie van patiënten met Alzheimer 

• Aanknopingspunten voor het ontwerpen van interventie voor de optimalisatie van de taal en 
interactie van patiënten met Alzheimer. 

• Nieuwe interdisciplinaire samenwerking tussen experts op het gebied van veroudering en dementie, 
taalexperts, innovatiexperts en ervaringsdeskundigen. 
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8 DATAMANAGEMENTPARAGRAAF 

1. Worden er data verzameld of gegenereerd die voor hergebruik geschikt zijn? 
 
Ja: beantwoord vraag 2 t/m 4.  
 
 

2. Waar worden de data gedurende het onderzoek opgeslagen? 
De onderzoekers van de Hanzehogeschool die betrokken zijn bij het TIPA onderzoek hebben de 
beschikking over een overkoepelende Research Data Management Plan template (DMP) van het Frailty 
by Assessment, Intervention and Technology towards Health (FAITH) consortium. Dit template hanteert de 
F.A.I.R data principes in lijn met vigerende DMP’s. De data wordt opgeslagen in de beveiligde FAITH 
Database. 

 
3. Hoe worden de data na afloop van het project voor de lange termijn opgeslagen en voor hergebruik 

beschikbaar gesteld voor derden? Voor wie zijn de data toegankelijk? 
De data wordt na afloop conform nationale en internationale richtlijnen aangeboden aan Dataverse NL met 
een Digital Object Identifier. (DOI). Op dit moment is nog niet bekend op welke termijn en op welke wijze de 
data openbaar gemaakt zal worden. 

 
4. Welke voorzieningen (ICT*, (beveiligd) archief, koelkasten of juridische expertise) zijn naar verwachting 

nodig voor de opslag van data gedurende het onderzoek en na het onderzoek? Zijn deze beschikbaar? 
* Met ICT-voorzieningen voor dataopslag wordt bijvoorbeeld bedoeld: capaciteit voor dataopslag, 
bandbreedte voor datatransport en rekenkracht voor dataverwerking. 
 
De voorzieningen voor veilige dataopslag zijn binnen de Hanzehogeschool aanwezig. Specifiek hiervoor is 
de FAITH database ontwikkeld om op een veilige wijze data te genereren bij partner organisaties en 
middels een Trusted Third Party beveiligd en gepseudonimiseerd te transporteren naar de centrale 
database. Data beheer en data stewardship is binnen de organisatie geregeld en toegang tot de data is 
enkel voorbehouden aan de hoofdonderzoeker na toestemming van de databeheerder. 
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9 PRESTATIE-INDICATOREN 

 
Netwerkvorming 
Type organisatie Aantal Waarvan 

consortiumpartner 
Waarvan overige 
partijen 

Hogeschool 2  0 2 
Kennisinstelling (bijv. 
universiteit, TO2-
instituut) 

1 0 1 

Koepel- of branche 
organisatie 

1 0 1 

Beroepsvereniging 1  0 1 
Publieke instelling 4  2 2  
Mkb-onderneming 1  1 0 
Bedrijf (geen mkb-
onderneming) 

0 0 0 

Zzp-er 0 0 0 

 
Onderwijssector Aantal docenten 

betrokken bij 
onderwijssector 

Aantal studenten 
betrokken bij 
onderwijssector 

Gezondheidszorg 2  4  
Sociale studies 1 2  
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