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Desired dementia care towards end of life

Terugkoppeling werkgroepen
Tijdens de werkgroepen van beide deelprojecten,
afgelopen 16 januari, is er gezamenlijk gebrainstormd
over de praktische uitwerking van een aantal zaken:
• De interviewguide ter begeleiding van de
gesprekken die we gaan voeren met naasten
• Een vragenlijst die we bij de instellingen uitzetten
om kwaliteit van sterven te meten
• Een document waarin we informatie over de
instellingen zullen verzamelen
Presentaties
Bij verschillende teams en afdelingen zijn
presentaties gegeven waarbij we hebben gesproken
over het project zelf, de uitvoering ervan en een
passende werkwijze per instelling.
Bij een aantal afdelingen, teams en bij de
casemanagers van Hulp bij Dementie zullen de
presentaties nog volgen.

Interviews
Voor de interviews met naasten zijn flyers
uitgedeeld en hebben een aantal teams en
afdelingen actief het woord verspreid.
Super om te zien hoe actief iedereen dit oppakt, de
eerste interviews staan deze maand nog gepland!
We hebben inmiddels ook officieel goedkeuring van
de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC)
om van start te gaan.
Ter voorbereiding zijn er oefeninterviews gehouden
met de patiëntvertegenwoordigers, Julie, Carla en
Dré (onze nieuwe aanwinst).
Als je vragen hebt over het project, kun je altijd contact
opnemen met de linking pins binnen jouw organisatie, of met
de onderzoekers:
Sabine Pieters & Sascha Bolt
sabine.pieters@maastrichtuniversity.nl
s.bolt@maastrichtuniversity.nl
Tel.: +31 (0)43 38 81831

Wetenschappelijk onderzoek
Laura Verbeek deed bij DEDICATED haar
afstudeeronderzoek, waarbij ze gegevens
analyseerde uit een grote Nederlandse studie.
Daaruit bleek dat de tevredenheid van familie
met de zorg en de besluitvorming in de laatste
levensfase van een naaste met dementie, invloed
heeft op de mate waarin hij of zij vredig sterft.
Sabine en Sascha zijn bezig met
literatuuronderzoek naar behoeftes en
barrières in de palliatieve zorg voor
mensen met dementie. Twee artikelen
zijn in de maak. Wanneer deze worden
gepubliceerd, ontvangen jullie ze digitaal en
informeren we jullie over de resultaten.
Daarnaast hopen we ons onderzoek te mogen
presenteren tijdens de 17e European Doctoral
Conference in Nursing Science, welke op 22-23
juni zal plaatsvinden in Maastricht.
Nieuwe website
Het adres van de DEDICATED website is aangepast:
www.dedicated-awo.eu
Regiocampagne Limburg
Tot slot willen we bij jullie de regiocampagne
‘Samen maken we Limburg dementievriendelijk’
onder de aandacht brengen. Deze
publiekscampagne met bedrijfsestafette startte
onlangs met als streven zoveel mogelijk Limburgers
de online training ‘GOED omgaan met dementie’ te
laten volgen. De campagne duurt 3 weken.
Meer info? Bekijk:
www.samendementievriendelijk.nl/limburg

Save the date!
De eerstvolgende bijeenkomst voor de werkgroepen
vindt plaats op 20 maart bij Maastricht University,
op Duboisdomein 30, kamer 0.047.

