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Pilotfase DEDICATED

Momenteel zijn we volop bezig met de pilotfase van het project. Dit houdt
in dat een aantal pilotteams van de deelnemende organisaties (Zuyderland, 
Vivantes, Envida) nu werken met de DEDICATED-werkwijze om uit te 
proberen hoe dit gaat. Zij hebben hiervoor een ‘DEDICATED doos’ 
ontvangen (zie foto), met daarin een aantal van de materialen. De rest van 
de materialen kunnen zij via de website inzien, downloaden en eventueel
printen om deze op de werkvloer te gebruiken.

Daarnaast worden de DEDICATED ambassadeurs (van pilotteams) op dit moment getraind in hun rol
door trainers van hogeschool Zuyd. We trainen ambassadeurs van verschillende disciplines en uit de 
thuiszorg- en verpleeghuissetting. De trainingen gaan onder andere over enthousiasmeren, betrekken
van de achterban, en inzet van de DEDICATED-werkwijze in reactie op leerwensen uit de praktijk.

Het gebruik van de DEDICATED materialen in de praktijk levert positieve
reacties op. Vooral de gesprekshulpen (Praatkaarten en Praatstenen, zie
foto links) vallen in de smaak. We ontwikkelden de gesprekshulpen in 
samenwerking met Bureau MORBidee.

Nicole Bemelmans, docent bij Gilde Opleidingen, vertelt: 

DEDICATED website is live!

In onze vorige nieuwsbrief lieten we al een kleine sneak preview zien van de DEDICATED website. De 
website is nu online en te bezoeken op: dedicatedwerkwijze.nl. Op de website plaatsen we o.a. 
materialen die binnen het project zijn ontwikkeld. De site is nog onder constructie en we zullen deze
gaandeweg steeds verder vullen en vormgeven. 

Met een gastdocent uit de praktijk ging 
Gilde Sittard aan de slag met Palliatieve 
zorg en de koppeling naar Dementie. De 
DEDICATED doos werd enthousiast 
ingezet bij BBL zorgstudenten. Studenten 
voelden zich hierna ‘Dedicated’, zoals ze 
het zelf omschreven. Missie geslaagd!

http://www.dedicatedwerkwijze.nl/


Als  je vragen hebt over het project, kun je altijd contact opnemen met de coördinatoren binnen jouw organisatie, of met de 
onderzoekers:
Sascha Bolt & Chandni Khemai @: s.bolt@maastrichtuniversity.nl & c.khemai@maastrichtuniversity.nl
Tel.: +31 (0)43 38 81831

.

Onderzoek Lucan Rossell: Gesprekshulp ‘Samen proactief zorg plannen’ 

Nieuwe publicaties DEDICATED

In de afgelopen maanden zijn een aantal van onze artikelen gepubliceerd:

• The perspectives of people with dementia on their future, end of life and on being cared for by 
others: A qualitative study. Sascha Bolt, Jenny van der Steen, Chandni Khemai, Jos Schols, Sandra 
Zwakhalen & Judith Meijers. Journal of Clinical Nursing, 2021. Zie publiekssamenvatting
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jocn.15644

• Een vredige dood bij mensen met dementie. Chandni Khemai, Judith Meijers & Irma Mujezinovic. 
TvZ, 2021. https://www.tvzdirect.nl/magazine-artikelen/onderzoek-een-vredige-dood-bij-mensen-
met-dementie/

• De rol van de verzorgende en verpleegkundige in het advance care planning proces. Sascha Bolt, 
Jenny van der Steen, Jos Schols, Sandra Zwakhalen, Daisy Janssen & Judith Meijers. Tijdschrift voor 
Gerontologie en Geriatrie, 2021. https://tvgg.nl/artikelen/de-rol-van-de-verzorgende-en-
verpleegkundige-in-het-advance-care-planning-proces/

Vooral het laatste artikel werd met enthousiasme ontvangen, ‘geliked’ en verder gedeeld op het 
sociale medium LinkedIn. Duidelijk een onderwerp dat leeft!

Op basis van literatuuronderzoek, enquêtes, interviews en focusgroepen met 
naasten van mensen met dementie is de gesprekshulp ‘Samen proactief zorg 
plannen’ ontwikkeld. De gesprekshulp biedt handvaten aan zorgverleners 
voor het gesprek met naasten over proactieve zorgplanning en bevat de 
thema’s: 1) De rol van de naasten, 2) De betrokkenheid van naasten, 3) 
Ondersteuning voor de naasten en 4) Communicatieafspraken met naasten.

De gesprekshulp dient om verwachtingen, wensen en behoeften van naasten omtrent proactieve 
zorgplanning te bespreken en vast te leggen. In het 2e kwartaal van 2021 zal de gesprekshulp 
worden geïmplementeerd. Eerst vindt er een pilot plaats op de locatie Lenculenhof van Envida. De 
EVV’ers worden in detail geïnformeerd over de inzet van de gesprekshulp. De bedoeling is dan dat 
de gesprekshulp bij elke nieuwe verhuizing ingezet wordt. Vervolgens zal er op basis van de eerste 
ervaringen met de desbetreffende EVV’ers en naasten worden geëvalueerd. Zo kan de gesprekshulp 
worden verbeterd aan de hand van de werking in de praktijk. 

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