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DEDICATED
Desired dementia care towards end of life
Aan de ontbijttafel met Sabine
Vorige maand hebben wij tijdens een heerlijk
ontbijt afscheid genomen van Sabine Pieters. We
zullen haar missen als meelevende, hardwerkende
en fijne collega.

Sabine is inmiddels aan de slag met een nieuwe
uitdaging als docent Verpleegkunde bij Zuyd
Hogeschool. Zij gaat hier bovendien les geven in de
vervolgopleiding palliatieve zorg. Heel veel plezier
en succes met je nieuwe baan Sabine!

DEDICATED onder de aandacht bij:
AWO overleg
We presenteerden onze resultaten van jaar 1 voor
de Academische Werkplaats Ouderenzorg.

Nationaal Congres Palliatieve Zorg
Het project DEDICATED werd ook tijdens het
Nationaal Congres Palliatieve Zorg in Lunteren onder
de aandacht gebracht. Tijdens het inspirerende
congres op de Veluwe gaven Judith en Sascha
presentaties over DEDICATED.

Aan het woord…
Als patiëntvertegenwoordiger binnen DEDICATED:

Carla Dumoulin-Bataille
“Ik doe heel veel vrijwilligerswerk bij
ouderen met dementie - Alzheimer waar ik veel voldoening van krijg.
Voor het project DEDICATED hebben ze me
gevraagd via Envida; ik wil graag ook een kleine
bijdrage leveren.”

Dre Knols
“Deelname aan het project
DEDICATED is voor mij bijna een
verplichting, omdat de toepassing van palliatieve
zorg bij dementiële syndromen een grote wens
van mij was en nog steeds is. De manier waarop
wij betrokken worden bij dit project is
bewonderenswaardig. Bij alle onderdelen kunnen
wij onze inzichten inbrengen.”

Interviews mensen met dementie
De eerste interviews zijn afgenomen en prettig
verlopen. De deelnemers waren open en de
gesprekken leveren waardevolle informatie op.
Vragenlijst
De vragenlijst voor helpenden, verzorgenden en
verpleegkundigen over behoeften in palliatieve
dementie zorg is inmiddels offline. We hebben ruim
400 reacties ontvangen, ook van buiten Limburg.
Voor elke ontvangen vragenlijst hebben wij een
bedrag gedoneerd aan Stichting Muziek in Huis.
De data wordt geanalyseerd en we zullen begin
volgend jaar verslag uitbrengen over de resultaten.
Hartelijk dank voor
de medewerking!

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
Check ook de website voor informatie en regelmatige updates: www.dedicated-awo.eu
Tel.: +31 (0)43 38 81831

