PUBLIEKSSAMENVATTING
Rapid scoping review COVID-19
In september 2017 startte het DEDICATED project binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg, met als doel
de palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. In deze samenvatting omschrijven
we resultaten van een rappe literatuurstudie over palliatieve zorg bij dementie ten tijden van COVID-19.
Achtergrond

De uitbraak van COVID-19 en hieruit volgende maatregelen zorgen voor extra uitdagingen in de palliatieve zorg voor
mensen met dementie, met of zonder COVID. In deze studie formuleren we aanbevelingen voor verpleegkundigen en
verzorgenden, die een centrale rol vervullen in het verlenen van warme, persoonsgerichte palliatieve zorg aan
mensen met dementie en hun naasten.
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 De wereldwijde respons op de COVID-19 uitbraak legt kwetsbaarheden in de langdurige zorg
voor ouderen bloot; in bijzonder voor mensen met dementie.
 De huidige situatie vraagt om speciale aandacht voor verlies en rouw bij zowel nabestaanden
als zorgprofessionals.
 Er is verpleegkundig leiderschap nodig om de kwaliteit van palliatieve zorg te waarborgen en
om effectief samen te werken binnen de eigen en met andere disciplines.
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