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Einde testfase DEDICATED-werkwijze

De implementatiefase van de DEDICATED-werkwijze is op 8 maart afgesloten met een terugkomdag 
voor de 16 ambassadeurs (verpleegkundigen, teamleider, huisarts, psycholoog). 
In de afgelopen vijf maanden hebben deze ambassadeurs de DEDICATED-werkwijze 
geïmplementeerd bij collega´s binnen en buiten de organisatie. In de implementatiefase is ook 
gewerkt aan het trainen van trainers als ambassadeurs, zodat het ‘vuurtje’ voor het verder uitrollen 
van de DEDICATED-werkwijze groter wordt. De komende twee maanden worden de ambassadeurs 
geïnterviewd voor de evaluatie van de testfase.

DEDICATED materialen

Alle DEDICATED materialen zijn te vinden op
onze recentelijk vernieuwde website
https://dedicatedwerkwijze.nl/.

Ook op Palliaweb https://palliaweb.nl/
verschijnt binnenkort een overzicht met onze
materialen.

Wilt u fysieke materialen aanschaffen, dan
zijn de Praatkaarten en Praatstenen te verkrijgen bij
Bureau MORBidee: 
https://www.bureaumorbidee.nl/product/praatkaarten/
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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

Idee Knuffelmakers DEDICATED
Knuffelmakers maakt herinneringen tastbaar door het ‘verknuffelen’ van portretfoto’s van mensen en 
dieren. Alle producten zijn handgemaakt.
DEDICATED richt zich op het verbeteren van de palliatieve zorg voor mensen met dementie, thuis en 
in het verpleeghuis. Een van de onderdelen is een warm welkom voorbereiden voor mensen met 
dementie in het verpleeghuis. Om iemand een prettig gevoel te geven zijn herkenbare elementen van 
thuis belangrijk. Daarom willen we een test doen met knuffels/kussens van Knuffelmakers die we 
mensen met dementie die in een verpleeghuis van Vivantes gaan wonen gaan verstrekken. 

.

Check  ook de website voor informatie en regelmatige updates: www.dedicated-awo.eu
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DEDICATED 2.0
ZonMw heeft in 2021 een nieuw subsidieprogramma bekend gemaakt: Palliantie II. 
Palliantie II is bedoeld om de opgedane kennis uit vorige onderzoeken door te ontwikkelen, te 
implementeren en te evalueren. In februari 2022 heeft project DEDICATED een nieuw 
onderzoeksvoorstel ingediend binnen Palliantie II. Het nieuwe onderzoeksproject heet DEDICATED 
2.0. Met DEDICATED 2.0 willen we onderzoek gaan uitvoeren om de DEDICATED- werkwijze 
1) grootschalig te implementeren bij de huidige partners en in de netwerken opgebouwd afgelopen 
jaren en buiten de regio via de academische werkplaats in Tilburg Tranzo,
2) door te ontwikkelen om de DEDICATED-werkwijze geschikt te maken voor bijvoorbeeld het 
ziekenhuis en andere landen zoals Curaçao, 
3) verder te evalueren om te kijken welke effecten de DEDICATED-werkwijze heeft op advance care 
planning en de palliatieve zorgverlening bij dementie. Uiteindelijk willen we hiermee bijdragen aan 
de transmurale, interprofessionele proactieve zorgplanning die de hele zorgketen bestrijkt. Ook 
willen we binnen DEDICATED 2.0 een business case bouwen om DEDICATED op de lange termijn 
breed te verspreiden en te borgen.
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