
Desired dementia care towards end of life 

Wetenschappelijk congres bezoek 

Afgelopen maanden hebben we DEDICATED in de 
wetenschappelijke wereld op de kaart gezet: Tijdens 
het EAPC congres in Bern hebben we veel nuttige 
kennis en contacten  
opgedaan (en het  
uitzicht was ook  
niet verkeerd!) 
 

Tijdens het 17e EDCNS congres in Maastricht zijn de 
eerste resultaten van DEDICATED met het publiek 

gedeeld. 

Overzicht projecten palliatieve dementie zorg 

Aniek Willems, studente aan de Universiteit 
Maastricht, is de afgelopen maanden druk geweest 
met haar afstudeerscriptie binnen DEDICATED.  

Vullen jullie hem ook in?  

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 
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Check  ook de website voor informatie en regelmatige updates: www.dedicated-awo.eu 

Aniek over haar project 

“Tijdens mijn onderzoek ben 
ik op zoek gegaan naar  
projecten op het gebied van 
palliatieve zorg en dementie.  
Dit heeft geresulteerd in een  
overzicht met 22 projecten. Het grootste aantal  
van deze projecten is afgerond en kan gebruikt 
worden om palliatieve zorg voor mensen met 
dementie te verbeteren. Tijdens het onderzoek  
kwam naar voren dat de meeste projecten 
inhoudelijk gericht zijn op Advance Care Planning  
en op educatie voor zorgverleners.” Het overzicht  
met projecten kan gebruikt worden om kennis uit  
te wisselen en kennis verder te verspreiden en is 
binnenkort te zien op de  website van DEDICATED.” 

 

Kwalitatief onderzoek  

Ook Linda Weijers, HBO-V studente bij Zuyderland, 
schreef haar afstudeerproject in samenwerking met 
DEDICATED. 

Linda over haar project 
“Mijn project gaat over de  

verpleegkundige overdracht  
vanuit thuiszorg naar  

verpleeghuis van mensen met  
dementie in de  palliatieve fase. We  

doen al veel heel goed, de persoonsgerichte  
overdracht en advanced care planning hebben 

nog aandacht nodig”. De resultaten van het 
project van Linda zijn binnenkort te zien op de 

website van DEDICATED.”  

 

Interviews mensen met dementie 

In samenwerking met de werkgroepen van het 
project is hard gewerkt aan een passende 
interviewguide en procedure om in gesprek te gaan 
met mensen met dementie. We zullen hier na de 
zomer mee starten.  

Jubileum 

In september bestaat DEDICATED 1 jaar. Dit willen 
we in het najaar van 2018 graag vieren. 
Meer informatie volgt... 

Graag wensen we jullie allen fijne en zonnige 
zomermaanden toe! 

Vragenlijst 

Wij hebben met elkaar een vragenlijst opgezet om 
de behoeften van verzorgenden en 
verpleegkundigen in palliatieve dementie zorg in 
kaart te brengen. 

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/for
m/SV_3UZrhkIiCTwZq2p 

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3UZrhkIiCTwZq2p
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