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Desired dementia care towards end of life

Update Chandni Khemai
Tijdens mijn inwerkperiode heb ik meegelopen bij 4
zorginstellingen, namelijk Envida (Zevenbronnen &
Thuiszorg), Zuyderland (Thuiszorg, De Baenje & Hospice
Mariaveld), Vivantes en Zorgboerderij de Port. Ik vond
het erg fijn dat de begeleiders heel enthousiast waren
en openlijk hun ervaringen omtrent de samenwerking
binnen de palliatieve zorg hebben gedeeld.
Ook had ik het geluk dat ik een
groepsactiviteit mocht
meemaken, waarbij de bewoners
druk bezig waren met het maken
van hun carnaval maskers.
Interviews mensen met dementie
We hebben inmiddels 10 mensen met dementie
geïnterviewd over hun ideeën over zorg nu en in de
toekomst. We kregen een ontroerend compliment:

Donaties vragenlijstenstudie
Voor elke ingevulde vragenlijst
(door helpenden, verzorgenden of
verpleegkundigen) doneerden wij een
bedrag aan de stichting Muziek in Huis. Deze
Stichting organiseert professionele kamermuziekconcerten voor kwetsbare ouderen. Zij reageerden
met het bericht:
“Hartelijk dank voor de donatie die wij van
Stichting Zuyderland Medisch Centrum | project
DEDICATED mochten ontvangen op 9 januari 2019.
Wij voelen ons gesterkt in ons werk door uw
ondersteuning! Mede dankzij u kunnen wij deze
concerten nog steeds organiseren voor ouderen
en zieken.”
Kijk voor meer informatie over de stichting op de
website: https://www.stichtingmuziekinhuis.nl/

“Vandaag was meneer […] op controle. Hij is
Congres bezoek
deelnemer in het DEDICATED project. Zijn begeleidster
vertelde dat jullie gesprek als prettig is ervaren,
meneer heeft veel verteld en ook over zijn wensen
naar de toekomst. Mevrouw […] gaf aan dat ze het
prettig heeft gevonden om hem dat te horen
uitspreken, met z’n tweeën kwamen ze er niet zo toe.” Hier presenteren we resultaten van DEDICATED; in
een mondelinge en een posterpresentatie.
We hopen nog een aantal deelnemers te werven!
Dementiezorg congres

Subsidie Alzheimer Nederland

We presenteerden resultaten van DEDICATED in een
‘keynote’ lezing tijdens het verpleegkundig congres
Dementiezorg in Veenendaal. Daarnaast gaven we
workshops, waarin we veel mooie verhalen uit de
praktijk hebben mogen horen van zorgverleners met
een hart voor de
zorg voor mensen
met dementie.

DEDICATED ontvangt een subsidie van Alzheimer
Nederland voor het uitvoeren van een deelstudie
aan de University of Alberta, Canada. Sascha Bolt
zal daar van juni-augustus onderzoek doen binnen
het onderzoeksprogramma TREC (Translating
Research in Elder Care).
Publicaties DEDICATED
Ons artikel over de data analyse kan voor 18 april
gratis worden bekeken en gedownload via:
https://authors.elsevier.com/a/1Ydz75QyCp~GeC

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

