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SAVE-THE-DATE: Symposium DEDICATED 8 september 2022

Op donderdag 8 september organiseert DEDICATED een symposium in de 
Hanenhof te Geleen van 16:00-20:00 uur. Klik hier om je in te schrijven.

.

AWO symposium

Publicatie ‘Samenwerking door de ogen van naasten’

.

Idee Knuffelmakers DEDICATED
In de nieuwsbrief van maart schreven wij een stukje over Knuffelmakers. 
Knuffelmakers maakt herinneringen tastbaar door het ‘verknuffelen’ van 
portretfoto’s van mensen en dieren. Inmiddels kunnen we melden dat de 
eerste DEDICATED knuffel een feit is. Lara Dijkstra en Thea
Offermans van Vivantes hebben dit samen opgepakt en dit heeft geleid 
tot een dierbare knuffel voor een mevrouw en haar familieleden.

Het project DEDICATED was op donderdag 9 juni 
aanwezig bij het symposium van de 
Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg. 
Twee DEDICATED-ambassadeurs gaven 
tweemaal een druk bezochte workshop om 
bewustwording over palliatieve zorg bij mensen 
bij dementie te creëren bij verschillende 
zorgprofessionals. Daarnaast bemanden we een 
stand op de informatiemartkt.

Tussen februari en juli 2018 zijn 32 naasten van mensen met dementie geïnterviewd over hun 
ervaringen omtrent interprofessionele samenwerking in de palliatieve zorgbenadering bij dementie. 
De twee thema’s die voortkomen uit de analyse zijn: 1) Type rollen van naasten in de samenwerking 
met zorgprofessionals en 2) Percepties van naasten omtrent de samenwerking tussen 
zorgprofessionals onderling. Op basis van de resultaten concluderen wij dat naasten essentiële 
samenwerkingspartners zijn in de palliatieve zorgbenadering bij dementie en dat zij diverse rollen 
kunnen hebben. Het aantal rollen en de mate waarin zij deze uitvoeren is afhankelijk van intrinsieke 
factoren, maar ook extrinsieke factoren zoals de samenwerking tussen zorgprofessionals onderling. 
Dit artikel is gepubliceerd in het Dementia tijdschrift. Klik hier voor de Nederlandse 
publiekssamenvatting. 

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0rhbRZUWv3vScGG
https://dedicatedwerkwijze.nl/wp-content/uploads/2022/06/Publiekssamenvatting_Samenwerking-door-de-ogen-van-naasten.pdf


Vragen over het project? Neem gerust contact op met de onderzoekers: Sascha Bolt, Chandni Khemai & Jesper Biesmans
@: s.bolt@maastrichtuniversity.nl & c.khemai@maastrichtuniversity.nl & jp.biesmans.guest@maastrichtuniversity.nl

.

Publicatie over het gebruik van het Behandelpaspoort

Zuyderland Wetenschappelijk Symposium
.

Check  ook de website voor informatie en regelmatige updates: dedicatedwerkwijze.nl
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Bachelorstudent Toon Wintjes aan het woord
Mijn naam is Toon Wintjes en ik schrijf op dit moment mijn bachelorscriptie
over de ervaringen van de ambassadeurs met de DEDICATED-werkwijze. De 
afgelopen weken heb ik samen met Jesper de interviews die zijn afgenomen 
geanalyseerd. Het enthousiasme van de ambassadeurs, de 
verschillende manieren hoe de ambassadeurs de werkwijze implementeren 
en de uitdagingen waar tegenaan worden gelopen, zijn ontzettend 
interessant om in de interviews terug te lezen.

Jesper Biesmans heeft een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen die zorgprofessionals en 
burgers hadden met het gebruik van het Behandelpaspoort. Het Behandelpaspoort is een 
hulpmiddel om het gesprek aan te gaan over persoonlijke (behandel)wensen, waarden en 
behoeften met betrekking tot de laatste levensfase en het sterven. Binnen het onderzoek is het 
Behandelpaspoort geëvalueerd met behulp van vragenlijsten die zijn uitgezet in twee regio's van 
Zuid-Limburg. Dit onderzoek maakt deel uit van een landelijke pilot naar het gebruik en ervaringen 
van het Behandelpaspoort. Het artikel lees je hier. 

Op 16 juni vond het Zuyderland Wetenschappelijk 
Symposium plaats, waarbij junior onderzoeker Jesper 
Biesmans vanuit DEDICATED de resultaten van twee 
studies presenteerde: 
1) Het gebruik van het Behandelpaspoort voor het 

stimuleren van Proactieve Zorgplanning en 
2) De ontwikkeling van een handreiking over 

interprofessionele samenwerking bij proactieve 
zorgplanning voor mensen met dementie in het 
verpleeghuis. 

mailto:s.bolt@maastrichtuniversity.nl
mailto:c.khemai@maastrichtuniversity.nl
mailto:jp.biesmans.guest@maastrichtuniversity.nl
http://www.dedicatedwerkwijze.nl/
https://tvgg.nl/artikelen/het-gebruik-van-het-behandelpaspoort-voor-het-stimuleren-van-proactieve-zorgplanning/

