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DEDICATED
Desired dementia care towards end of life
SAFE-THE-DATE: Kick-off DEDICATED dinsdag 12 oktober 2021
Na de pilotfase van DEDICATED te hebben afgerond, willen wij een officiële start geven aan
ons project tijdens de kick-off op dinsdag 12 oktober. Locatie is de Hanenhof in Geleen. De
kick-off is bestemd voor alle leden van onze werkgroepen, onze ervaren ambassadeurs en de
nieuwe ambassadeurs van Zuyderland, Vivantes & Envida. Via deze link kun je je inschrijven.

DEDICATED in Jaarverslag AWO-L
In het jaarverslag van de Academische Werkplaats Limburg verscheen een mooi en ontroerend stuk
geschreven door Elian Gorissen over het overlijden van haar schoonvader. Fijn dat je dit deelt Elian.
Naast Elian schreef ook Wendy
Souren, verpleegkundige Geriatrie
en Gerontology bij Envida, over ons
project. Dank jullie wel dames, dat
jullie zo dedicated meewerken aan
ons project!

DEDICATED op het Kennispreuvenemint van Envida
Chaan heeft op 11 juni 2021 mogen presenteren op het
kennispreuvenemint van Envida over interprofessionele
samenwerking omtrent proactieve zorgplanning voor
mensen met dementie in de palliatieve zorg.
Wij hebben het gehad over ons onderzoek naar de
verschillende perspectieven omtrent proactieve
zorgplanning en hoe wij toewerken naar de handreiking
DEDICATED-samenwerken bij proactieve zorgplanning.

Promotie Sascha
Vol trots kondigen wij aan dat Sascha op woensdag 22 september, om 16.00
uur haar proefschrift getiteld “The fundamentals of a DEDICATED palliative
approach to care for people with dementia” zal verdedigen!
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Scholingen rondom DEDICATED
.Op 3 juni hebben Sabine Pieters en Nicole Gouverne een les verzorgd aan
andere docenten van MBO en HBO over palliatieve zorg bij mensen met
dementie. Een leuke bijeenkomst waarbij de ontwikkelde materialen van
het project DEDICATED enthousiast werden ontvangen!
Sabine en Sascha hebben in juni een tweetal scholingen over
palliatieve zorg en dementie gegeven aan een interprofessionele
groep zorgverleners, en aan een groep verzorgenden. Ook dit
keer zorgde de scholing voor mooie discussies en een stukje
bewustwording en enthousiasme over palliatieve dementiezorg.

Terugkomdag Ambassadeurs
Op 29 juni kregen onze ‘ervaren ambassadeurs’ hun laatste
ambassadeurs training. Tijdens deze hybride sessie, geleid
door Sabine en Jeanny, hebben de ambassadeurs hun
ervaringen gedeeld en elkaar feed-up, feedback en feedforward gegeven. Deze bijeenkomst was tevens het einde van
de pilotfase van DEDICATED. Chaan en Sascha hebben daarom
de sessie afgesloten met een focusgroep, om ervaringen op te
halen van de ambassadeurs. Deze input nemen we mee voor
we, vanaf oktober 2021, starten met de testfase!

Heidag DEDICATED
.

Op 13 juli heeft het Dagelijks Bestuur van DEDICATED een jaarlijkse heidag gehad.
We hebben eerst een rondleiding gehad, die enorm inspirerend was. Daarna zijn
we aan de slag gegaan met verschillende, actuele thema’s rondom de
interventieperiode, de resterende projectperiode en de periode na afloop van het
project. Het was heel fijn om elkaar (op afstand) weer te kunnen ontmoeten en
van gedachten te wisselen over DEDICATED!

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

