
Achtergrond

Interprofessionele samenwerking is een belangrijk proces om de continuïteit van de palliatieve zorg voor mensen met 
dementie te waarborgen. Interprofessionele samenwerking refereert naar de samenwerking tussen verschillende 
disciplines, mantelzorgers/naasten en de personen met dementie zelf. Van alle betrokken zorgverleners zijn helpenden, 
verzorgenden en verpleegkundigen degene die vaak het dichtst bij de persoon met dementie en hun naasten staan. Ze 
vervullen diverse rollen zoals het signaleren van symptomen, het identificeren van de voorkeuren en het overdragen van 
informatie tijdens de verhuizing van thuis naar het verpleeghuis. Daarnaast spelen zij een integrale rol in het 
coördinatieproces en staan zij direct in verbinding met de overige zorgverleners om met elkaar af te stemmen en/of om 
terugkoppeling te geven of ontvangen. 

Vanuit DEDICATED is er van juli tot oktober 2018 is een online vragenlijst uitgezet naar 
samenwerkingsbehoeftes bij helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen (zowel 
intra- als extramuraal) die minimaal zes maanden ervaring hebben in de palliatieve 
zorgverlening voor mensen met dementie. Deze publiekssamenvatting gaat over het 
artikel ‘Nurses' needs when collaborating with other healthcare professionals in 
palliative dementia care’ dat de samenwerkingsbehoeftes omtrent interprofessionele 
samenwerking thuis, tijdens de verhuizing en in het verpleeghuis omschrijft. 

Resultaten

Op welke vlakken is de meeste behoefte aan interprofessionele samenwerking?

Meer informatie
Voor meer informatie en updates over het 
project, zie ook onze website: 
www.dedicated-awo.eu

Contact
Chandni Khemai, onderzoeker                            Sascha Bolt, onderzoeker
c.khemai@maastrichtuniversity.nl s.bolt@maastrichtuniversity.nl

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Methode

De online vragenlijst is opgezet aan de hand van drie onderzoeksartikelen, bestaande vragenlijsten en advies van 
zorgprofessionals, cliëntvertegenwoordigers en experts in de palliatieve zorg om de vragenlijst zo volledig en toepasbaar 
mogelijk te maken. De thema’s interprofessionele samenwerking en verhuizing bestaan uit 5 vragen met een 
beoordelingsschaal (om de perceptie op de samenwerking te identificeren) en 28 gesloten vragen. De online vragenlijst is 
via een link in Qualtrics (online survey programma) verspreid naar zowel regionale organisaties (waaronder de 
Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg) als nationale organisaties (waaronder de Beroepsvereniging 
Verzorgenden en Verpleegkundigen).

In de thuiszorg en verpleeghuiszorg Tijdens de verhuizing naar het verpleeghuis

Communicatie
 Heldere informatie overdracht 

tussen zorgverleners (37.2%)
 Korte communicatielijnen (31.0%)

Documentatie
 Duidelijkheid afspraken levenseindewensen

(42.4%)

Coordinatie
 Eén aanspreekpunt voor mensen 

met dementie en hun naasten 
(37.5%)

 Duidelijke taakverdeling (30.7%)

Coördinatie
 Eén aanspreekpunt in de coördinatie van de 

verhuizing (35.7%)
 Inzicht in de coördinatie van de verhuizing (wie 

regelt wat) (31.4%)

Warme overdracht
 Tips en advies om mensen met dementie en

naasten te begeleiden (39.5%)
 Verrichten van huis- en verpleeghuisbezoek

(41.9%)
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 384 
deelnemers 

 96% is vrouw
 53% is 

verzorgende
 54% werkt in 

verpleeghuis
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