
      

Palliatieve zorg voor mensen met dementie is erg 

complex. Verpleegkundigen en verzorgenden in 

de thuiszorg en verpleeghuiszorg geven aan zich 

onbekwaam te voelen om deze zorg te bieden. 

Ook tijdig in gesprek gaan over wensen en  

behoeften aangaande het levenseinde is vaak 

moeilijk voor zorgprofessionals. Daarnaast  

verloopt de samenwerking tussen zorgverleners 

en in transities van zorg niet altijd naar wens. 

 

 

Het DEDICATED project heeft als doel de  

kwaliteit van leven in de laatste levensfase van 

mensen met dementie te verbeteren. We richten 

ons daarbij op: 

  Palliatieve basiszorg en comfort 

  Communicatie in de laatste levensfase 

  Continuïteit van zorg 

  Samenwerking tussen zorgverleners 

 

Uiteindelijk hopen we door middel van een  

nauwe samenwerking tussen wetenschap,  

onderwijs en praktijk, bij te kunnen dragen aan 

de kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen 

met dementie, hun naasten en de betrokken 

zorgverleners. 
Het Projectteam 

DEDICATED wordt uitgevoerd vanuit de  

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-

Limburg (AWO-ZL). Het project is in september 

2017 gestart en zal 4 jaar lopen. Het onderzoek 

wordt gefinancierd door ZonMw. 

 

 

 

 

 

 

 

Het dagelijks bestuur van DEDICATED bestaat 

uit vijf toegewijde dames: (met de klok mee)  

Saskia Wolters, Els Knapen, Lara Dijkstra, Sascha 

Bolt en Judith Meijers 

DEDICATED | Kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg voor 

mensen met dementie en hun naasten 

 

 

 

 

Bezoek onze website! 

www.dedicated-awo.eu 



Wat is er nodig? 

Om de zorg voor mensen met dementie nu en in 

de toekomst te kunnen verbeteren, is het  

belangrijk te onderzoeken wat daarvoor nodig is. 

We zullen daarom eerst in kaart brengen wat de 

grootste knelpunten zijn en welke behoeften er 

bestaan ten aanzien van palliatieve zorg voor 

mensen met dementie, daarbij nemen we  

perspectieven van mensen met dementie zelf, 

hun naasten en professionele zorgverleners mee.  

Vervolgens onderzoeken we welke hulpmiddelen 

en instrumenten, aansluitend bij deze behoeften, 

al bestaan. Samen met de  betrokken organisa-

ties werken we toe naar de ontwikkeling van een 

competentie toolkit en een samenwerkings-

strategie. 

 

 

 

 

 

Wat is er nodig? 

Deze instrumenten zullen we inzetten bij de  

deelnemende organisaties. Daarna zullen we het 

proces evalueren en onderzoeken wat het in de 

praktijk heeft opgeleverd. 

   

  Wij houden u op de hoogte! 

 

  Volg ons op Twitter via @ouderenzorgZLim 

 

  Ontvang onze nieuwsbrief  

  (inschrijven via de website) 

   

 

Contact  

 

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg 

p/a Maastricht University 

T.a.v. Sascha Bolt 

Vakgroep Health Services Research - DUB 30 

Postbus 616 6200 MD Maastricht 

Telefoon: +31(0)43 388 1831  

Email: s.bolt@maastrichtuniversity.nl 

 

 

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg is een structureel, multidisciplinair samenwerkingsverband tussen de Universiteit  

Maastricht, zeven zorgorganisaties (Cicero Zorggroep, Envida, Mosae Zorggroep, MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram, Vivantes en  

Zuyderland), Gilde Zorgcollege en Zuyd Hogeschool. In de werkplaats draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor 

ouderen. Zorgverleners, beleidsmakers, onderzoekers, studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en  

evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan hierbij hand in hand. 

www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl 

De Academische Werkplaats Ouderenzorg  

Zuid-Limburg voert dit onderzoeksproject uit in  

samenwerking met Zuyderland Zorgcentra,  

Envida, Vivantes, Zuyd Hogeschool, Burgerkracht 

Limburg, Netwerk Palliatieve zorg Westelijke 

Mijnstreek, Hulp bij Dementie, Alzheimer  

Nederland, Vilans, V&VN, IKNL, CZ, Expertise 

Centrum Palliatieve Zorg MUMC+, Consortium 

Palliatieve Zorg Limburg en Brabant, en  

Consortium Propallia. 

 

Zuyderland Zorgcentra 

is penvoerder  

van het project.  
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