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Symposium DEDICATED
Op Donderdag 23 januari 2020 vond het DEDICATEDsymposium plaats in het Zuyderland Medisch Centrum te
Sittard/Geleen. Dagvoorzitter was Jos Schols, en het
symposium werd ingeleid door de DEDICATED projectleider
Judith Meijers. Tijdens het symposium kwamen diverse
aspecten van palliatieve zorg bij dementie aan bod e.g.
interprofessionele samenwerking, levenseindezorg, pijn bij
dementie, maar werden er ook persoonlijke ervaringen
gedeeld via de documentaire Wei. Het symposium werd
afgesloten met een gezamenlijke bewustwordingssessie en
een muzikaal sluitstuk.
Bezoekers waren zeer enthousiast en het symposium werd
dan ook goed beoordeeld. Heb je nog geen
evaluatieformulier ingevuld dan kun je dit alsnog doen via
deze link:
https://www.survio.com/survey/d/E9L9U9G9P3S1O6Z4N
Wil je onze vlog nog eens bekijken dan kan dit via:
https://www.youtube.com/watch?v=vU1zaJskjDM
Bekijk hier een compilatie van de middag:
https://vimeo.com/392236379/709611ec4d
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Check ook de website voor informatie en regelmatige updates: www.dedicated-awo.eu
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Tools voor Bewustwording (deelproject 1)
Bij deelproject 1 heeft het ontwikkelteam (zie foto) inmiddels het eerste thema afgesloten. Er zijn voor
het thema Bewustwording materialen ontwikkeld, namelijk een kletspot (pot met kaartjes waarmee
onderwerpen rondom palliatieve zorg en dementie kunnen worden besproken met elkaar), een
methode voor casuistiekbespreking en een methode voor reflectie. Op dit moment worden deze
materialen getetst door de teams/afdelingen van de kartrekkers die deel uitmaken van het
ontwikkelteam.

Scoping review (deelproject 2)
Sinds januari loopt Diogo Luís Lopes Leão stage bij DEDICATED.
Het doel van zijn thesis is om een literatuuroverzicht te maken van bestaande,
interprofessionele samenwerkingsstrategieën. Wordt vervolgd!

Wereldcafé (deelproject 2)
Bij de palliatieve zorg voor mensen met dementie zijn veel zorgverleners (vanuit verschillende disciplines)
betrokken. Om de samenwerking tussen zorgverleners te kunnen optimaliseren, organiseert DEDICATED
een Wereldcafé om van jullie te horen van jullie wat er nu goed gaat en wat er beter zou kunnen in de
samenwerking.
.
Onderwerp: Samenwerking binnen de palliatieve zorg bij dementie
Doel: Identificeren van perspectieven en behoeftes in de interprofessionele en transmurale
samenwerking
Doelgroep: Alle disciplines
Datum: Donderdag 19 Maart 2020 (14:00-18:00) bij Bestuurscentrum van Vivantes (Bunderhof).
Aanmelden via: saskia.wolters@maastrichtuniversity.nl

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

