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

Laatste interview

In oktober 2018 startten we 
met het interviewen van 
mensen met dementie. Op 25 
oktober 2019 hielden we het 
18e en laatste interview. Na 
een jaar kijken we terug op 
mooie, fijne, soms
emotionele gesprekken. Dank 
aan alle deelnemers voor
jullie inzet en openheid!

Congres bezoek Antwerpen

Op 21 en 22 november hebben Chaan, Judith en 
Sascha DEDICATED resultaten gepresenteerd 
tijdens de Nederlands-Vlaamse wetenschapsdagen 
Palliatieve Zorg in Antwerpen. Onze poster werd 
geselecteerd als een van de 

Symposium KBO Oirsbeek

Tijdens een symposium van de KBO Oirsbeek over 
‘Zo gezond mogelijk oud worden op je eigen wijze’ 
op 22 oktober gaf Sascha een lezing over palliatieve 
zorg. Hoe kun je kwaliteit toevoegen aan de jaren? 
Voor de lezing droeg deelneemster Jeanny Severijns 
haar zeer bijpassende gedicht ‘Herfst’ voor:

Ontwikkelbijeenkomsten deelproject 1

Inmiddels is het ontwikkelteam van kartrekkers 
drie keer bij elkaar gekomen om samen te bouwen 
aan de ‘competentie toolkit’. 

Filmavond cultuur en palliatieve zorg

Op 12 november organiseerde het Netwerk 
Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek in 
samenwerking met Filmhuis de Domijnen een 
filmavond voor de première van ‘The Farewell’.

In de herfst van het leven,
heeft men het meest te geven.
Voor het einde in het graf,
vallen alle vruchten af.
Lieve mensen, geniet nog even
van de vruchten uit het leven.

Wat we samen 
ontwikkelen nemen zij 
mee naar de werkvloer 
om samen met het team 
de ‘tools’ uit te 
proberen. Wat een inzet 
en enthousiasme! 

Chaan leidde de avond 
in met een praatje over 
de verschillen tussen 
het Westers en Oosters 
perspectief op 
palliatieve zorg. 

Middagsymposium DEDICATED

Op donderdag 23 januari vindt het middag-
symposium van DEDICATED plaats. Er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan hier. 
Het definitieve programma zullen wij binnenkort 
met de deelnemers delen.

Lara Dijkstra, projectmanager DEDICATED heeft een 
nieuw telefoonnummer: 06 83146708

drie beste!
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