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Hoe gaan we verder?

Voltooien van de behoeftebepaling van jaar 1: waar 
lopen verschillende partijen tegenaan in palliatieve 
zorg voor mensen met dementie?
Wanneer vanuit alle perspectieven informatie is 
verzameld, vatten we de behoeften samen in één 
overzicht. Daarna volgt:

• Inventarisatie: welke bestaande leermiddelen 
sluiten aan bij de behoeften? Wat mist er nog?

• Ontwikkeling: bouwen aan een oplossing op 
maat a.d.h.v. behoeftebepaling en inventarisatie.

• Uitwerking: opzetten van een samenhangende 
tool/interventie met moderne leermethoden.

• Training: ontwikkelen van een training voor het 
gebruik van de tool/interventie op de werkvloer.

Desired dementia care towards end of life

Wetenschappelijk congres bezoek

Vorige week zijn de eerste 
resultaten van DEDICATED  gedeeld 
met een internationaal publiek 
tijdens de Nursing Home Research 
International Working 
Group in Rome.

Highlights van één jaar DEDICATED

DEDICATED bestaat deze maand één jaar. We 
hebben daarom een overzicht gemaakt van de 
belangrijkste bevindingen die vanuit het onderzoek 
naar voren zijn gekomen. 
Dit overzicht zullen we 
verspreiden onder onze 
partners via de mail. 

Heeft u interesse om het 
overzicht ook te ontvangen? 
U kunt deze opvragen 
bij de onderzoekers van het 
project.

Als  je vragen hebt over het project, kun je altijd contact opnemen met de coördinatoren binnen jouw organisatie, of met:
Sascha Bolt, onderzoeker
s.bolt@maastrichtuniversity.nl
Tel.: +31 (0)43 38 81831
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Check  ook de website voor informatie en regelmatige updates: www.dedicated-awo.eu

Interviews mensen met dementie

In de zomermaanden is het onderzoeksvoorstel voor 
de interviews met mensen met dementie door de 
ethische commissie goedgekeurd. Deze maand 
zullen we starten met de interviews. De case-
managers dementie, een geriater en verpleegkundig 
specialist zullen mensen met dementie en hun 
naasten benaderen of zij mee willen werken aan 
een interview.

Vragenlijst

De vragenlijst voor helpenden, verzorgenden en 
verpleegkundigen over behoeften in palliatieve 
zorg voor mensen met dementie is nog tot eind 
september online. Inmiddels hebben we zo’n 300 
reacties vanuit heel Nederland! 

Heb je de vragenlijst nog niet ingevuld of afgerond 
klik dan hier.

Hartelijk dank voor 
de medewerking!

Aan de start van onze presentatie hebben we het 
publiek wakker geschud met een oefening: samen 
hebben we letterlijk het taboe rondom spreken over 
het levenseinde doorbroken. 

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3UZrhkIiCTwZq2p

