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We wensen iedereen een gelukkig en gezond 2021 en we hopen 
dat onze Kerstgroet en presentjes goed bij de partners zijn 
aangekomen!  Hopelijk kunnen we COVID-19 spoedig achter ons 
laten. Ook tijdens deze derde golf gaan onze gedachten uit naar 
alle zorgmedewerkers en de personen voor wie zij zorgen. 

Beste wensen voor 2021

Integratie deelprojecten 1 en 2

In de afgelopen maanden zijn een aantal van onze artikelen 
gepubliceerd of geaccepteerd voor publicatie.

Nieuwe publicaties DEDICATED

Het eerste artikel van Chandni (“Nurses' needs when collaborating with other healthcare 
professionals in palliative dementia care”) is gepubliceerd in het tijdschrift Nurse Education in 
Practice. Het Engelstalige artikel over onze COVID-19 review is gepubliceerd in de International 
Journal of Nursing Studies. Tot slot is Sascha’s artikel over de interviews met mensen met dementie 
geaccepteerd voor publicatie bij de Journal of Clinical Nursing.

DEDICATED kent twee deelprojecten. Het eerste richt zich op de competenties van verzorgenden en 
verpleegkundigen in de palliatieve zorg voor mensen met dementie en levenseindecommunicatie. 
Het tweede richt zich op interprofessionele samenwerking en de verhuizing van thuis naar het 
verpleeghuis. We werken aan de integratie van beide projecten in de DEDICATED-werkwijze. Hier 
komen alle bovengenoemde thema’s aan bod. 

De DEDICATED-werkwijze kan worden toegepast op drie mogelijke fases, namelijk: ‘thuiswonen en 
samen vooruitkijken’, ‘warm verhuizen’, en ‘thuis voelen in het verpleeghuis’.
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In samenwerking met Charlotte Grün van 
ontwerpbureau Studio-OOK wordt achter de 
schermen hard gewerkt aan een DEDICATED 
website. Hiernaast zien jullie alvast een kleine 
sneakpreview.

Website DEDICATED
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Wetenschapsprijs voor Laura Beunen-Verbeek

Vier studenten doen onderzoek binnen project DEDICATED en zij stellen zich zelf even voor:

Even voorstellen

I am Rebecca Erhardt, from Bielefeld, Germany. I graduated from Bielefeld University 
with a bachelor's degree in health communication and am now enrolled in the master’s 
program HPIM. I am currently writing my research proposal for my thesis starting in April 
in collaboration with the DEDICATED project and TRANS-SENIOR project. My topic deals 
with the transition process from home to nursing home for older people with dementia. 
For my thesis, I will develop a transition scan for formal and informal caregivers and 
evaluate the face validity of the transition scan using focus groups. The aim is to raise 
awareness of how to anticipate and prepare for transitions for all involved and to reveal 
the positive points and points for improvement.

Laura Beunen-Verbeek heeft de Johanna Diepeveen-Speekenbrink
Wetenschapsprijs gewonnen met het JAMDA artikel: Families’ 

Experiences With End-of-Life Care in Nursing Homes and
Associations With Dying Peacefully With Dementia. Laura heeft in 

2018 haar master Verplegingswetenschappen in Utrecht afgerond. 
Ze is afgestudeerd binnen DEDICATED onder begeleiding van Jenny 

van der Steen, Sascha Bolt en Judith Meijers.
Deze wetenschapsprijs is voor talentvolle verpleegkundigen die de 

masteropleiding Verplegingswetenschappen aan de Universiteit 
Utrecht hebben voltooid en hun artikel hebben gepubliceerd.



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

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
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Mijn naam is Kirsten Smit, tweedejaars masterstudent verplegingswetenschappen aan 
de Universiteit Utrecht. Voor het afstuderen ga ik onderzoek doen naar de palliatieve 
zorg bij mensen met dementie op een 24uurs zorgboerderij. Hiervoor ga ik interviews 
houden met de zorgverleners van de zorgboerderij en met mantelzorgers van de 
persoon met dementie. Naast mijn studie werk ik als wijkverpleegkundige en 
casemanager dementie voor Buurtzorg Nederland. In dit werk kom ik allerlei 
verschillende casussen tegen, waaronder cliënten met dementie en verlenen wij ook 
palliatieve zorg. Dit interesseert mij en daarom ben ik nieuwsgierig hoe dat op een 
zorgboerderij is. Met het onderzoek probeer ik bij te dragen aan de kwaliteit van zorg. 
Naast werk en studie, ben ik graag aan het sporten (hardlopen/crossfit) en koken! 

Mijn naam is Lucan Rossell, ik ben op dit moment bezig met mijn afstudeeronderzoek 
bij DEDICATED. Ik ben student aan de opleiding toegepaste gerontologie - Age-friendly
design and innovation van Fontys te Eindhoven. Ik ben zelf woonachtig in Maastricht. 
Bij DEDICATED doe ik een deelonderzoek binnen deelproject 2 en richt ik me op de 
samenwerking tussen naasten en zorgverleners bij advance care planning voor mensen 
met dementie in de palliatieve fase in het verpleeghuis. Ik ben samen met naasten aan 
het onderzoeken waar hun behoeften liggen en ga op basis daarvan een praktisch 
product implementeren om de samenwerking tussen naasten en zorgverleners bij 
advance care planning te verbeteren. 

Mijn naam is Daan Huijten en ik werk als HBO verpleegkundige op de verpleegafdeling 
Longgeneeskunde. Na het afstuderen aan Zuyd Hogeschool in 2017, ben ik gelijk 
begonnen aan het masterprogramma Verplegingswetenschappen aan de Universiteit 
Utrecht. Aangezien ik tijdens mijn HBO opleiding geïnspireerd ben geraakt door het  
doen van onderzoek en ik dit graag wilde doorzetten gedurende mijn loopbaan. Voor 
het afstudeeronderzoek ga ik de verpleegkundige behoeftes en competenties 
identificeren tijdens het verlenen van (palliatieve) zorg aan personen met dementie in 
de ziekenhuisomgeving. Dit onderzoek wordt in drie ziekenhuisorganisaties binnen 
Limburg uitgevoerd. Ik heb ontzettend veel in om dit samen  met mijn begeleider Judith 
te doen en hoop jullie binnenkort meer te vertellen over de resultaten.
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