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Desired dementia care towards end of life
Welkom bij het team, Jesper!
Mijn naam is Jesper Biesmans en ik ben sinds 1 november begonnen als
junior-onderzoeker binnen project DEDICATED. Ik ben 24 jaar en
woonachtig in Meerssen, Limburg. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan
hardlopen, wielrennen en gitaar spelen. In 2019 heb ik de opleiding
Ergotherapie afgerond aan Hogeschool Zuyd. Tijdens deze vierjarige
opleiding heb ik diepgaande interesse gekregen in kwaliteitsmanagement
van zorgprocessen, zorglogistiek en wetenschappelijk onderzoek. Daarom
ben ik na afronding van mijn Bachelor door gaan studeren aan de Master
Healthcare Policy, Innovation en Management aan de universiteit van
Maastricht. Mijn afstudeeronderzoek schreef ik in samenwerking met de
onderzoekers van project DEDICATED, en ik ben blij om binnen dit project
als onderzoeker aan de slag te gaan!

DEDICATED van start bij nieuwe teams
We kijken terug op een succesvolle kick-off bijeenkomst op 12 oktober. De nieuwe DEDICATEDambassadeurs hebben hier met verschillende workshoprondes kennis gemaakt met de DEDICATEDwerkwijze. Zij werden o.a. door ervaren ambassadeurs klaargestoomd voor de implementatie van de
werkwijze bij hun eigen zorgteams. Klik hier voor de aftermovie!
Komende tijd zullen we regelmatig evalueren hoe de
implementatie verloopt en wat de effecten zijn van het
werken met de DEDICATED-materialen. We zullen
hierbij oog houden voor de belastbaarheid van teams
in tijden van COVID-19.

Eerste ambassadeurstraining
De eerste officiële training voor nieuwe ambassadeurs
vond plaats op 2 november. Tijdens de training hebben
de ambassadeurs samen gebrainstormd over de
praktische toepassing van de DEDICATED-werkwijze.
Wat is hiervoor nodig, en van wie? Hoe pakken we het
samen aan? We bedanken de groep voor hun inzet en
enthousiasme. Op naar de volgende training!
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Workshops Vilans festival dementie
Tijdens het ‘Zoek het uit’ festival dementie van Vilans
gaven Chaan en Jesper een workshop over
interprofessioneel samenwerken in de palliatieve zorg
voor mensen met dementie. Sascha gaf samen met
geestelijk verzorger Bart Niek een workshop over ethische
dilemma’s (voor een online verslag over deze workshop,
klik hier). Beide workshops werden enthousiast
ontvangen. De deelnemers waren zorgprofessionals met
uiteenlopende achtergronden en ervaring.

DEDICATED op Curaçao
Judith en Sascha mochten tijdens het
Internationaal congres Ouderenzorg (Oud maar
niet ‘out’!) op Curaçao vertellen over advance
care planning, palliatieve zorg en over
DEDICATED. Het onderwerp – erg onderbelicht
op het eiland – maakte veel indruk bij het
publiek van zorgprofessionals.
Ook bij Kas Hugenholtz, een verpleeghuis voor mensen met dementie, willen de medewerkers graag
aan de slag met palliatieve zorg. Wij doneren daarom een doos met DEDICATED-materialen aan het
verpleeghuis. Het congres is ook opgepikt door de Antilliaanse media (link).
Prof. Jos Schols heeft in gesprek met staatssecretaris Knops de scholing op Curacao, en de noodzaak
om daar de focus te verleggen van ‘cure’ naar ‘care’ onder de aandacht gebracht.

Workshop kennismarkt
.

Tijdens de Digitale Kennismarkt Palliatieve Zorg op 23
november, georganiseerd door het Consortium
Palliatieve Zorg Limburg & Zuidoost Brabant, heeft
Lara een workshop over DEDICATED gegeven. We
hebben heel veel enthousiaste reacties ontvangen!
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Terugblik promotie 23 september
Op woensdag 23 september verdedigde Sascha met succes haar
proefschrift getiteld ‘The fundamentals of a DEDICATED
palliative approach to care for people with dementia’.
Wat was het een spannende en bijzondere dag! Een erg
toepasselijke dag ook: ik ontdekte vlak voor mijn verdediging
dat 23 september ‘Vergankelijkheidsdag’ is. Een dag waarop
men stilstaat bij de sterfelijkheid. Daarnaast was het een dag
eerder Wereld Alzheimer Dag, waarmee we aandacht vragen
voor mensen die leven met dementie.
Het was een prachtige (eerste) herfstdag en gelukkig mochten
mijn vrienden, familie en collega’s fysiek aanwezig zijn! Ik heb
nog lang nagenoten van het mooie feestje.

Verdediging gemist?
De verdediging is online terug te kijken
via deze link.
Het hele proefschrift staat online en
deze vind je hier.

.

Daarnaast is er vanuit de AWO-L een
mooie factsheet gemaakt over het
proefschrift; deze vind je hier.

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

