
Interviews met naasten
Er zijn 32 naasten van mensen met dementie geïnterviewd over hoe zij de zorg en 
communicatie in de laatste levensfase hebben ervaren. Hieruit blijkt het belang van:

 Persoonlijke, warme en oprechte aandacht van zorgprofessionals
 Opbouwen van een emotionele band en een prettige zorgrelatie
 Erkenning van de rol van de mantelzorger binnen het zorgteam, ook na opname in het verpleeghuis
 Heldere en continue communicatie met zorgprofessionals voorafgaand aan en tijdens het sterfproces

Scoping review
Uit onze (internationale) literatuurstudie blijkt dat 
verpleegkundigen en verzorgenden bij het verlenen van 
palliatieve zorg bij mensen met dementie behoefte hebben aan:

 Gelegenheid personen met dementie goed te leren kennen
 Kennis en vaardigheden in: 

* herkennen van en inspelen op zorgbehoeften
* (verbale en non-verbale) communicatie
* omgang met gedrag

 Educatie en training
 (Interdisciplinaire) samenwerking met collega’s
 Support vanuit de organisatie

In September 2017 startte het DEDICATED project, met als doel de 
palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten te 
verbeteren. In dit overzicht delen we de belangrijkste uitkomsten van 
DEDICATED gedurende het eerste jaar.

Onderzoek

OnderwijsPraktijk

Samenwerking en verbinding
DEDICATED probeert onderzoek, praktijk en 

onderwijs te verbinden. In het eerste jaar 
zijn interactieve presentaties, 

brainstormsessies en werkgroepen 
georganiseerd met zorgverleners, 

beleidsmakers, onderwijsprofessionals, 
patiëntvertegenwoordigers en onderzoekers.

 17% geeft aan een slechte ervaring te hebben gehad met de zorg in de laatste levensfase van hun naaste
 Deze slechte ervaringen hangen samen met herinneringen aan een minder vredig overlijden van hun naaste
 Slechte ervaringen omvatten een gebrek aan aandacht voor de stervende en het ontbreken van een respectvolle 

bejegening tegenover familie en naaste

Meer informatie
Voor meer informatie en updates over 
het project,  zie ook onze website: 
www.dedicated-awo.eu

Contact
Sascha Bolt, onderzoeker Saskia Wolters, onderzoeksassistent
s.bolt@maastrichtuniversity.nl saskia.wolters@maastrichtuniversity.nl
+31 (0)43 38 81831 + 31 (0) 43 38 81 559 

Overzicht projecten
Vanuit DEDICATED is een overzicht 
opgezet van actuele projecten op het 
gebied van palliatieve zorg en dementie 
in Nederland. Voor het overzicht klikt u 
hier.

Secundaire data analyse
Voor DEDICATED mochten we gebruik maken van 
gegevens uit de ‘Dutch End of Life in Dementia’ 
(DEOLD) studie van Dr. Jenny van der Steen. We 
analyseerden vragenlijsten ingevuld door 252 
familieleden na het overlijden van verpleeghuis 
bewoners met dementie. Daaruit bleek:
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