
Uitnodigingbrief - Onderzoek het ervaren van gevoelens van schaamte bij 
vergeetachtigheid/geheugenklachten/beginnende dementie 
 

Mijn naam is Femke Jacobi, ik ben 20 jaar oud en ik studeer verpleegkunde op NHL Stenden 

Hogeschool te Leeuwarden. Voor mijn opleiding ben ik op dit moment bezig met een 

onderzoek onder ouderen. Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar ouderen die ervoor 

openstaan om geïnterviewd te worden.  

Mijn onderzoek is bedoeld voor ouderen en gaat over het ervaren van gevoelens van 

schaamte bij vergeetachtigheid/geheugenklachten/beginnende dementie. Met mijn 

onderzoek wil ik bereiken dat het ervaren van schaamte/taboe bij dementie onder ouderen 

wordt doorbroken. Verder ga ik onderzoeken wat deze ouderen nodig hebben om het gesprek 

aan te gaan over dementie om de schaamte/taboe te doorbreken en om het onderwerp 

dementie dus bespreekbaar te maken! 

  

Voor mijn onderzoek ben ik op zoek naar (thuiswonende) ouderen met 

vergeetachtigheid/geheugenklachten/beginnende dementie die ervoor openstaan om 

hierover in gesprek te gaan. Het gesprek zal telefonisch worden gehouden, gezien de huidige 

Corona-situatie is het niet verstandig als ik bij u langskom. Het gesprek zal zijn in de vorm van 

een interview en zal ongeveer 30 minuten duren. Voorafgaande het interview vraag ik u een 

formulier te lezen (dat u van mij zult ontvangen) en mondeling toestemming te geven voor 

deelname aan mijn onderzoek. U geeft hierbij toestemming tot deelname aan het onderzoek 

en dat de informatie die u mij gegeven heeft, mag worden gebruikt voor verder onderzoek. 

Alle gegevens zullen anoniem worden verwerkt en zullen niet te herleiden zijn naar de 

persoon. Wanneer dit mogelijk is, zou ik het leuk vinden als uw mantelzorger (partner, kind, 

familielid, kennis) zou kunnen aansluiten bij dit gesprek.  

 

Wanneer u ervoor openstaat om mee te doen en wanneer u zich kunt vinden in de beschrijving 

(thuiswonende ouderen met vergeetachtigheid/geheugenklachten/beginnende dementie die 

mogelijk een gevoel van schaamte hierover ervaren), kunt u zich telefonisch of via de mail bij 

mij aanmelden. U kunt mij bereiken op 0681363698 of u kunt een mail sturen naar 

femke.jacobi@student.nhlstenden.com 

Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 17 april 2020.  

 

Ik zie uw aanmelding met veel plezier tegemoet! 

 

Hopelijk tot snel! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Femke Jacobi 

0681363698 

femke.jacobi@student.nhlstenden.com 
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