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DEDICATED
Desired dementia care towards end of life

Er is er één jarig…
Op 1 september 2020 bestond DEDICATED drie jaar. Het was een bewogen jaar en dat is het nog
steeds. Zeker voor onze partners in de zorg is dit een uitdagende en soms moeilijke periode.
Wij starten vol energie en toewijding aan het vierde jaar van DEDICATED en we hopen ook de
samenwerking met onze partners uit de praktijk weer grotendeels op te pakken: mits daar de ruimte
voor is. Wij wensen iedereen veel gezondheid en kracht toe.

Handreiking COVID-19
Na de uitbraak in maart 2020 hebben wij
een snelle scoping review uitgevoerd over
palliatieve zorg voor mensen met dementie
in tijden van COVID-19. De resultaten van de
review hebben we samengevat en vertaald
in een handreiking met praktische tips.
Zowel de handreiking als een
Nederlandstalig artikel zijn gepubliceerd in
TVZ. Het Engelstalige artikel is voor de
tweede keer under review bij de
International Journal of Nursing Studies.

Film DEDICATED
Samen met filmmaker
Pieter Dekkers van Zuyd
Hogeschool werkten we
aan een kort filmpje. Met
in de hoofdrol: Andreas
Knols; hierna het gezicht
van DEDICATED te
noemen. We vragen onze
partners de film te delen
op 21 september: Wereld
Alzheimer Dag.

De Kletspot
Juist in onzekere en roerende tijden, blijkt het belang van een gesprek.
Met collega’s in gesprek over lastige situaties in de zorg. Over dilemma’s.
Over het levenseinde. Over omgaan met het overlijden van bewoners of
cliënten. De Kletspot is een waardevol hulpmiddel om in gesprek te gaan.
Als je er maar de tijd voor neemt. In het jaarverslag van de AWO-ZL staat
een mooi artikel over de Kletspot, waarin Nicole Bemelmans en Thea
Offermans hun ervaringen delen.
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Presentaties studenten
Drie Bachelor studenten Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht schreven hun
scriptie bij DEDICATED. Meggie Derks, Britt Beerman en Sanne Thoolen onderzochten en
analyseerden data over kwaliteit van sterven. Hieruit bleek onder andere dat advance care planning
van belang is bij dementie: het vastleggen van wensen en de naleving van deze wensen houdt
positief verband met kwaliteit van sterven.
De studenten presenteerden de resultaten bij
Zuyderland. De presentaties werden daar
enthousiast ontvangen.

Eerste publicatie deelproject 2
Met trots delen we dat het eerste artikel van deelproject 2 is gepubliceerd! Het artikel getiteld
‘Nurses’ needs when collaborating with other healthcare professionals in palliative dementia care’,
verscheen in augustus in het wetenschappelijke tijdschrift Nurse Education in Practice. Het artikel is
tot eind oktober gratis te bekijken via deze link.

DEDICATED goes digital
Ook binnen DEDICATED passen we onze
manier van werken aan als gevolg van
COVID-19. De eerste digitale meetings
hebben al plaatsgevonden. We zouden
onze partners natuurlijk ook graag weer
in levende lijven zien, maar tot zo ver
zijn ook de online meetings een succes.

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

