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Desired dementia care towards end of life
EAPC Congres Berlijn

Interviews mensen met dementie

We mochten tijdens de “16th World
Congress of the European Association
of Palliative Care” in Berlijn (23-25
mei) resultaten van DEDICATED
presenteren. Op het podium én op
een poster! Daarnaast was er ook
nog tijd om Berlijn te verkennen.

Er zijn inmiddels 14 mensen met dementie
geïnterviewd over hun ideeën over zorg nu en in de
toekomst. Tot nu toe vooral mannen. We hopen
nog een aantal vrouwelijke deelnemers te werven!

Terugkoppeling focusgroepen
Op maandag 13 mei hielden wij twee focusgroepen.
De eerste groep bestond uit 14 helpenden,
verzorgenden en verpleegkundigen. De tweede
groep bestond uit 13 deelnemers van verschillende
disciplines.
Deze zorgprofessionals spraken met ons en met
elkaar over belangrijke thema’s (communicatie,
bewustwording over een palliatieve benadering,
persoonsgerichte zorg, omgaan met pijn en
onbegrepen gedrag) en wat er nodig is om
zorgprofessionals hierin te ondersteunen.
De resultaten vormen
een startpunt voor de
ontwikkeling van onze
interventie. We starten
daar na de zomer mee.
Publicaties DEDICATED
Ons artikel over de ervaringen met zorg van naasten
van mensen met dementie in de laatste levensfase is
geaccepteerd voor publicatie in de International
Journal of Palliative Nursing.

Onderzoek in Canada
Deze zomer draait
Sascha mee binnen de
onderzoeksgroep TREC
(Translating Research in
Elder Care) in Canada.
Zij doet daar onderzoek naar de samenhang
tussen bevlogenheid en empowerment van
verzorgenden in verpleeghuizen en uitkomsten
voor bewoners met dementie (zoals pijn).
Studenten DEDICATED

Vanaf april lopen er 4 studenten stage aan
deelproject 2 van DEDICATED. Masterstudent
Irma (foto links) heeft de interviews met naasten
geanalyseerd en focust zich op de relatie tussen
vredig sterven en interprofessioneel
samenwerken.
De overige 3 bachelor studenten (waarvan 2 op
foto rechts) hebben de vragenlijst voor
verpleegkundigen, verzorgenden en helpende op
het gebied van transitie, interprofessionele
samenwerking en ondersteuning geanalyseerd. Ze
zijn nu bezig met de laatste loodjes voor hun
scriptie!
SAFE THE DATE!
Op donderdag 23 januari 2020 organiseren wij
een DEDICATED symposium.

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

