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

SAFE THE DATE!

Op donderdag 23 januari 2020 organiseren wij
een DEDICATED symposium. 

Update uit Canada en Vlogs

Zoals wellicht wel bekend, heeft Sascha deze 
zomer onderzoek gedaan in Canada bij 
onderzoeksgroep TREC (Translating Research in 
Elder Care). Hoe het haar vergaat in Canada en de 
resultaten van haar onderzoek binnen DEDICATED 
vertelt zij in een aantal vlogs:

DEDICATED: het project en de planning

DEDICATED: scoping review

DEDICATED: secundaire data analyse

DEDICATED: interviews met naasten

Artikel over het perspectief van naasten op de 
samenwerking afgerond (deelproject 2)

Het artikel‘ How do bereaved lones experience
collaboration in palliative dementia care? ’ gaat 
over het perspectief van naasten op de 
samenwerking met de zorgprofessionals, en hun 
perspectief op de samenwerking tussen 
zorgprofessionals onderling in de thuiszorg, het 
verpleeghuis en tijdens de verpleeghuistransitie. 

Op het gebied van interprofessionele 
samenwerking vinden naasten het belangrijk om 
geïnformeerd te blijven, persoonlijke voorkeuren 
door te geven, te monitoren en actief betrokken te 
zijn in het nemen van besluiten. Op het gebied van 
transmurale samenwerking vinden naasten het 
belangrijk zowel betrokken zijn te bij het nemen 
van besluiten omtrent de transitie, als het voeren 
van gesprekken voor de transitie en tijdens de 
opname. 

De betrokkenheid van naasten, in zowel 
interprofessioneel als transmuraal samenwerking, 
zou de continuïteit en kwaliteit van palliatieve zorg 
bij dementie kunnen verbeteren.

Thesis van studenten:

De vier studenten die hebben meegelopen in 
deelproject 2 van DEDICATED hebben inmiddels hun 
thesis ingediend. De thesissen worden binnenkort op 
de DEDICATED website gepubliceerd.

Start designgroepen deelproject 1

Op dinsdag 24 september is de 
instructiebijeenkomst van de designgroepen voor 
werkgroep 1. Op dinsdag 1 oktober zal er 
daadwerkelijk worden gestart met de 
designgroepen. 

Geboren: Hugo

Op 21 Juni 2019 is het derde kindje van Lara, 
Hugo Dijkstra, geboren. Zowel moeder als zoon 
maken het goed. Binnenkort zal het DEDICATED 
team bij Lara op kraamvisite gaan. Lara zal 10 
oktober weer van start gaan met haar 
werkzaamheden
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