
Samenvatting 

Titel: De psychologische - en gedragsveranderingen bij ouderen door invloed van een 

zelfanamnese ‘Early Intervention’, een evaluatie.  

Achtergrond: Early Intervention (EI) is een gedigitaliseerde zelfanamnese voor ouderen. Het 

is beschikbaar met en zonder assistentie in Stratford-upon-Avon, UK. De anamnese 

resulteert in een advies bestaande uit contactgegevens van organisaties die iets kunnen 

betekenen voor de gebruikers.  

Doel en Onderzoeksvragen: EI evalueren, verbeteren en implementeren in een groter 

gebied om de gezondheid en zelfstandigheid van ouderen internationaal te verbeteren. De 

onderzoeksvraag is: Hoe beoordelen gebruikers en aanbieders van EI de bruikbaarheid en 

de psychologische en gedragsveranderingen van EI voor gebruikers en de gezondheidzorg?  

Methoden: Een evaluatieve case studie bestaande uit tien individuele interviews met 

gebruikers en een groepsinterview met twee aanbieders participeerden. Gebruikers: zij die 

EI hebben gebruikt en meegedaan hebben aan de eerste evaluatie hiervan. Aanbieders: 

degenen die een professionele band hebben met EI en ouderen hebben geassisteerd 

tijdens de anamnese. Analyse bestond uit een single- en multiple case analyse met 

matrixen.  

Resultaten: Het adverteren van de interventie was minimaal, computergebruik en inhoud 

waren acceptabel en assistentie werd gewaardeerd. De belangrijkste motivatie voor 

participatie was het helpen van de onderzoeker. Men kon het advies niet herinneren en had 

er geen gebruik van gemaakt.  

Conclusie: EI’s bruikbaarheid is positief ervaren. Minimale impact door weinig adverteren, 

verkeerd begrijpen van het concept en motivaties om de onderzoeker te helpen. Dit kan 

geleidt hebben tot minimaal gebruik van advies. Degenen die EI’s concept begrepen waren 

positief, omdat zij weten waar zij advies kunnen inwinnen als dit nodig is.  

Aanbevelingen: Evaluaties met uitgeprint advies, uitgebreidere advertentie en grotere en 

meer diverse groepen bestaande uit deelnemers met persoonlijke motivatie. Daarnaast 

kunnen gedigitaliseerde zelfanamneses met en zonder assistentie worden bestudeerd, 

alsook het effect op mensen met geheugenverlies. 

Trefwoorden: Gedigitaliseerde zelfanamnese, Ouderen, Gezondheid en zelfstandigheid, 

Evaluatie, Case studie.  

 


