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Even voorstellen

Elian Gorissen-Douven sloot al eerder aan bij onze 
werkgroepen en vanuit Vivantes verwelkomen wij 
Koen Manders, vanuit Zuyderland Maurice Koeken en 
vanuit Zuyd Hogeschool Henk van den Biggelaar en 
Jerome van Dongen. 

De foto’s staan op volgorde van verschijnen in de tekst.

In de adviesraad sluiten Erik van Rossum (Zuyd 
Hogeschool), Marieke van Horssen (IKNL) en Elke 
Prumpeler (Gilde Zorgcollege) aan.

Congres bezoek

Op woensdag 13 februari geven wij een lezing en
workshops over palliatieve zorg bij dementie, 
tijdens het verpleegkundig congres Dementiezorg.

Ook presenteren we resultaten van Dedicated
tijdens het European Association of Palliative Care 
(EAPC) congres in Berlijn, 23-25 mei.

Introductie Chandni Khemai

Publicaties Dedicated

Onlangs zijn twee artikelen geaccepteerd voor
publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. Het 
gaat om de resultaten van de literatuurstudie
(International Journal of Nursing Studies) en van 
de data analyse (Journal of the American Medical 
Directors Association). 

Op onze website, www.dedicated-awo.eu staan
publiekssamenvattingen. Heeft u interesse in het 
volledige artikel? Neem dan contact op met 
Sascha Bolt. 

Interviews en vragenlijstenstudie

We hebben tot nu 6 interviews gehouden met 
mensen met dementie over hun ideeën over de 
(toekomstige) zorg. De gesprekken werden door 
de deelnemers en hun mantelzorgers erg 
gewaardeerd en gaven soms nieuwe inzichten.

De resultaten van de vragenlijst bij helpenden, 
verzorgenden en verpleegkundigen worden op dit 
moment nog uitgewerkt in een artikel; deze gaan 
we binnenkort indienen voor publicatie.

Afgelopen maandag is een nieuwe PhD studente, 
Chandni Khemai, begonnen aan deelproject 2 
‘interdisciplinaire samenwerking en continuïteit
tijdens de transitie’. Ze heeft een achtergrond in 
Biomedische Wetenschappen en Vitaliteit & 
Veroudering en is hiervoor werkzaam geweest bij
ZonMw als programma assistent. 

Ze woonde in Den Haag maar is inmiddels al naar
Maastricht verhuisd en kijkt onzettend uit naar de 
samenwerking binnen DEDICATED.

http://www.dedicated-awo.eu/

