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Desired dementia care towards end of life

Terugkoppeling interviews

Presentatie Verpleegkundige Adviesraad (VAR)

In maart begonnen we met het interviewen van
naasten van mensen met dementie die zijn
overleden. Er zijn al ruim 20 gesprekken geweest,
meestal bij de mensen thuis, en daar komen er nog
meer bij.

We presenteerden DEDICATED als zijnde één van de
projecten van de Academische Werkplaats
Ouderenzorg (AWO) op de drukbezochte VARplatform-middag bij Zuyderland Zorgcentra. Zo
bouwen we mee aan de brug tussen praktijk en
wetenschappelijk onderzoek.

We krijgen mooie, bijzondere, soms ontroerende
verhalen te horen.
We hopen over enkele maanden de resultaten te
kunnen delen. Een tipje van de sluier over de thema’s
die bijvoorbeeld ter sprake komen zijn:
● Het belang van goede communicatie
● “Het zit hem in de kleine dingen”
● Waardering voor het personeel

Wetenschappelijk congres bezoek

Om DEDICATED ook in de wetenschappelijke wereld
● Verschil in behoeften aan nazorg en ondersteuning op de kaart te zetten, staan er een aantal congressen
op de planning:
● European Association for Palliative Care Research
congress, in Bern op 24-26 mei

● 17e European Doctoral Conference in Nursing
Science, in Maastricht op 22 en 23 juni.
Even voorstellen
Vanuit Hulp bij Dementie, Maastricht/Heuvelland,
sluiten Jacqueline Lemmens en Nicole Quaedackers
aan bij de werkgroepen en vanuit Vivantes sluit
Rozemarijn Ploumen-Glasbergen aan.

In de adviesraad sluiten Chantal de Weerd
(Zuyderland Ziekenhuis), Sanne Kusters (Huis voor
de Zorg), Madeleen Uitdehaag (V&VN), Marie-José
Pulles-van Vlerken (IKNL) en Evelien Heijna
(Alzheimer Nederland) aan als nieuwe leden.

● Nursing Home Research International Working
Group, in Rome op 13-15 september
Wat staat er nog meer op de planning?
● In juni zetten we een vragenlijst uit onder
verzorgenden en verpleegkundigen over
behoeften aan ondersteuning in het verlenen van
palliatieve dementie zorg. Over de inhoud zullen
we op 15 mei brainstormen met de werkgroepen.

Vullen jullie hem ook in?
● Deze zomer gaan we ook mensen met dementie
interviewen over hoe zij de zorg voor henzelf en
hun naasten graag zouden zien. Deze interviews
zullen we vormgeven en organiseren in
samenwerking met de casemanagers dementie.

De foto’s staan op volgorde van verschijnen in de tekst.
Als je vragen hebt over het project, kun je altijd contact opnemen met de coördinatoren binnen jouw organisatie, of met de
onderzoekers:
Sabine Pieters & Sascha Bolt
sabine.pieters@maastrichtuniversity.nl
s.bolt@maastrichtuniversity.nl
Tel.: +31 (0)43 38 81831
Check ook de website voor informatie en regelmatige updates: www.dedicated-awo.eu

