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Wat is DEAL? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners 
Het programma wordt uitgevoerd door 8 partners uit de volgende landen: Denemarken, Griekenland, Italië, 

Nederland & Spanje. Allen werkzaam en kennis op het gebied van onderwijs, training en / of zorg voor mensen die 

door dementie in een kwetsbare positie verkeren. 

 

DEAL’s resultaten 
 Online trainingsprogramma voor mantelzorgers van mensen met dementie 

 Video voor mantelzorgers van mensen met dementie  

 Beleidsnota voor besluitvormers 

DEAL – Dementia, Education, Approach, Life – was een tweejarig Europees project met als doel competenties van 
leerkrachten en zorgverleners te verbeteren en de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en zorgverlenende 
organisaties uit te breiden 

Het project werd internationaal uitgevoerd om praktijkervaringen uit te wisselen tussen de zeer verschillende 
manieren van werken en benaderingsmethodes  voor mensen met demetentie.  

 

Het project begon in november 2018 en eindigde in december 2020. 

DEAL’s Doelen 
 Het verbeteren van de competenties die docenten en 

praktijkopleiders nodig hebben om les te kunnen 
geven aan toekomstige zorgverleners binnen 
dementiezorg.  

 Het verbeteren  van de competenties van de 
zorgverleners die al werkzaam zijn binnen de 
dementiezorg. 

 De samenwerking tussen onderwijsinstellingen en 
zorgverlenende organisaties uit te breiden en te 
verbeteren. 

 De aantrekkelijkheid van de dementiezorg 
verbeteren. 

 Suggesties en aanbevelingen geven aan de 
besluitvormers op het gebied van gezondheidszorg 
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Trainings programma voor zorgverleners 
De pilot van het programma van het DEAL-project werd uitgevoerd in Denemarken, Italië, Nederland en Griekenland. 

Het trainingsmateriaal bestaat uit acht modules: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dementie en hersenfunctie  

2. De persoonsgerichte benadering  

3. Hoe te communiceren met mensen met dementie, met familieleden en met collega's  

4. Gedragsproblemen van mensen met dementie en hoe ermee om te gaan  

5. Niet-farmacologische interventies en sensorische stimulatie  

6. Dementievriendelijke omgeving 7. Hoe u een verzorger kunt zijn van een familielid 

met dementie  

8. Werkstress en burn-out van zorgverleners  

9. Voor de ENGELSE en NEDERLANDSE versie: Praktisch leren: Gildeleren in Drenthe, NL 

In Denemarken vond de pilot van het trainingsprogramma plaats van 13 januari tot 5 maart 

2020. Er werden drie verschillende implementatiemethoden getest. De eerste groep testte de 

4e module, de tweede groep testte de 3e en 6e module en de derde groep testte alle 

modules. In totaal hebben eenenvijftig studenten deelgenomen aan de pilot van het 

trainingsprogramma in Denemarken. 

In Italië werd de pilot van het trainingsprogramma geïmplementeerd in 3 fasen, de 

eerste op 12 februari 2020, de tweede op 17 februari 2020 en de derde op 24 februari 

2020. Dertig studenten en professionele zorgverleners namen deel aan de het 

bestuderen en testen van de eerste vijf modules. 

In Nederland werd de pilot van het trainingsprogramma in 3 fasen uitgevoerd, de 

eerste op 24 februari 2020, de tweede op 2 maart 2020 en de derde op 9 maart 2020. 

Eenentwintig studenten namen deel aan de pilot. en testte de 3e, 4e en 6e module. 

In Griekenland werd de pilot van het trainingsprogramma online geïmplementeerd op 

11, 12 en 13 mei 2020. Achtendertig professionals en niet-professionele zorgverleners 

en studenten van medische scholen namen deel aan de pilot en testten alle modules. 

De presentaties van de sprekers werden gecombineerd met open debatten en 

discussies met de deelnemers. 
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Multipliere evenementen 
In het kader van de verspreiding van de projectresultaten werden vier multiplierevenementen gehouden in 

Denemarken, Italië, Nederland en Griekenland. Het doel van deze evenementen was informeren over het DEAL-

project, de doelstellingen en resultaten en het trainingsprogramma voor zorgverleners in de landen van de partners.  

Video for caregivers 
De partners van het project hebben een video gemaakt om werken binnen de 

dementiezorg te promoten. Deze video gaat niet alleen over de aantrekkelijkheid 

van de zorg voor mensen met dementie, maar ook over het niveau van basiszorg 

en onderwijs voor zorgverleners in de zorg,  in het algemeen.  

De video laat zien dat het ondanks alle moeilijkheden zinvol en lonend is om met 

mensen met dementie te werken. De video bevat voorbeelden en interviews van 

professionele zorgverleners uit alle betrokken landen. Mantelzorgers laten zien 

hoe het is om met mensen met dementie te werken en waarom u dit als zijn 

beroep zou moeten kiezen. Ze drukken uit hoe ze zich voelen door werken in de 

dementiezorg en ze beschrijven momenten waarop ze zich speciaal voelen door 

hulp te bieden aan mensen met dementie. 

De video is naast Nederland sook in het  Engels, Deens, Italiaans, Spaans en grieks 

beschikbaar. De video is geupload op de website van het project. 

Beleidsnota voor 

relevante beleidsbeslissers 
 

De laatste product van het project is een beleidsnota voor  
relevante beleidsbeslissers, op het gebied van onderwijs 
op nationaal niveau. Het bestaat uit een algemeen deel 
met de resultaten van het DEAL-project en secties met de 
nationale aanbevelingen.  

Elke partner heeft hieraan bijgedragen door 
aanbevelingen te doen aan hun nationale instanties op 
het gebied van onderwijs en zorgopleidingen. De 
aanbevelingen zijn gebaseerd op de resultaten van het 
project in elk land. 

https://deal-project.info/
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Vanwege de COVID-19-pandemie vonden Multiplier-evenementen in Italië en Griekenland plaats als online-

evenementen. 

 

In Denemarken vond het 

Multiplier-evenement plaats op 

21 september 2020. Ondanks 

COVID-19 besloten de Deense 

partners om het als een face-to-

face evenement te houden, 

omdat het betere mogelijkheden 

zou bieden voor discussie met de 

deelnemers. Tien personen van 

onderwijs, vakbonden en 

gemeenten namen deel. Het 

DEAL-project werd 

gepresenteerd en er werd onder 

meer besproken hoe we ervoor 

kunnen zorgen dat het DEAL-

materiaal in de toekomst het 

beste wordt gebruikt. Ook 

werden de dilemmavideo's uit 

het Deense deel van het 

programma aan het publiek 

getoond en kregen ze zeer 

positieve feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Italië werd op 10 november 

2020 een webinar gehouden met 

de titel 'Opleiding van 

zorgverleners van mensen met 

dementie: de persoon achter de 

ziekte'. Het evenement werd 

geïntroduceerd door Giulia 

Mugnai, burgemeester van de 

gemeente Figline en Incisa 

Valdarno en door de Italiaanse 

coördinatoren van het project, 

die de doelstellingen van DEAL 

presenteerde en wat er tot nu 

toe is bereikt. Aan het webinar 

namen meer dan 70 mensen 

deel, waaronder professionele 

zorgverleners, en vrijwilligers, 

medisch personeel, 

maatschappelijk werkers, 

docenten en studenten van 

opleidingen in de zorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Nederland vond op 6 februari 

2020 het Multiplier Event plaats. 

Tijdens het evenement deelden 

docenten, studenten en 

zorgprofessionals hun kennis 

over dementie, met een centrale 

zorgvraag gericht op de regio 

Meppel. Een 

dementievriendelijke 

samenleving en het besef van de 

impact van dementie op de 

samenleving en het gezin 

kwamen naar voren als een 

belangrijk onderwerp. De 

wethouder van de gemeente 

Meppel nam deel aan dit 

evenement en benadrukte de 

toename van het aantal mensen 

met dementie en de behoefte 

aan ondersteuning. De 

deelnemers hebben ter plekke al 

afspraken gemaakt om nog meer 

op te halen voor optimale zorg 

rondom dementie. 

In Griekenland vond op 7 december 2020 een webinar plaats. De titel van het webinar was "Beleid over dementie in 

de gemeenschap". Sprekers presenteerden het DEAL-project aan de deelnemers, de doelstellingen, de resultaten en 

het trainingsprogramma dat was ontwikkeld voor zorgverleners van mensen met dementie. Sprekers analyseerden 

ook wat dementie is, wat de rol van de mantelzorgers is, hoe dementie de kwaliteit van leven beïnvloedt en hoe 

belangrijk de voorlichting over dementie is. Ten slotte presenteerden ze het beleidsrapport, de uiteindelijke output 

van het project en volgde een uitgebreide discussie tussen sprekers en deelnemers. 

 


