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DEDICATED LinkedIn
DEDICATED heeft een LinkedIn pagina. Hiermee willen we
in deze tijd van crisis waarbij mensen in angst zijn, geen
bezoek mogen ontvangen en soms eenzaam overlijden,
een bijdrage leveren door mooie initiatieven te
verzamelen en te delen.
Het kleinste gebaar kan hierin het grootste effect hebben.
Heeft u een mooi initiatief; deel dat dan met ons.
https://www.linkedin.com/in/project-dedicatedaa19371a5

Paper: Mensen met dementie tijdens Covid-19 pandemie
Vanuit het project DEDICATED is het initiatief genomen voor een literatuuronderzoek naar
palliatieve zorg bij mensen met dementie ten tijde van Covid-19. Het doel is om te komen tot
aanbevelingen voor verpleegkundigen en verzorgenden die werken met mensen met dementie.

DEDICATED heimiddag
Ook in Coronatijd gaan de werkzaamheden binnen
DEDICATED gewoon door.
Waar we met het team op 2 april een heimiddag op
een externe locate hadden gepland, werd ter
vervanging een heimiddag vanuit thuis geregeld met
Zoom. Natuurlijk werd er voor een versnapering op
thuislocatie gezorgd!

Kletspot DEDICATED

* Zie voor het volledige bericht van Thea de bijlage

In onze vorige nieuwsbrief stond een stukje over de ontwikkeling van een “Kletspot” n.a.v. het
thema Bewustwording rondom palliatieve zorg en dementie. Thea Offermans (verpleegkundige
Vivantes, werkgroepslid binnen DEDICATED) raakte ons vorige week met haar mooie bericht* en
terugkoppeling over gespreksvoering in tijden van Corona:
“Er is binnen de teams een grote behoefte aan gesprekken over het levenseinde en reflectie na het
overlijden van bewoners. Door de zware tijd van nu, is er nog meer behoefte om te praten. De
Kletspot is een superhulpmiddel bij zelfreflectie en geeft stof tot nadenken over hoe je zelf in het
leven staat. In gesprekken met anderen neem je je eigen levenservaring, waarden en normen mee.”

Check ook de website voor informatie en regelmatige updates: www.dedicated-awo.eu
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Interview: Els Knapen en Inge Jochem
Hoe een bestaande transmurale samenwerking zeer
succesvol ingezet werd aan het begin van de Corona-crisis:
Meteen aan het begin van de crisis heeft het bestaand Transmuraal Team Palliatieve Zorg Westelijke
Mijnstreek en Oostelijk Zuid Limburg zich ingezet en professionals uit heel Limburg gevraagd om
samen een toolkit ‘Palliatieve Zorg Covid-19 patiënten thuis’ te ontwikkelen. Deze toolkit bestaat uit
5 onderdelen en is verspreid in Nederland. Tevens is deze toolkit vertaald en internationaal
gepubliceerd in The European Society of Medical Oncology (ESMO).
De coördinatie was in handen van Inge Jochem (ketenregisseur Gewenste Zorg in de Laatste
Levensfase) en Els Knapen (coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek). Beide
dames zijn verbonden aan DEDICATED: Inge neemt deel in werkgroep deelproject 2 en Els is
adviseur van DEDICATED. Wil je de Toolkit opvragen, mail dan naar ingejochem@mcc-omnes.nl
Tevens heeft Els Knapen in samenwerking met haar Limburgse collega’s een Crisiscentrum voor
Levensvragen opgericht: is er nu één speciaal crisisnummer voor mensen die in verband met de
uitbraak van Corona behoefte hebben aan een gesprek met een geestelijk verzorger. Deze geestelijk
verzorgers zijn specialisten in begeleiding en ondersteuning bij levensvragen in de laatste
levensfase, bij verlies en rouw en bij eenzaamheid. Dit is het speciale nummer: 088-4598110.
Voor meer informatie: zie bijlage.

Oproep aan verhalen vertellers
Heb jij ervaringen over de zorg voor mensen met dementie in de Corona-crisis en wil je jouw
verhaal vertellen en met ons delen? Zie de flyer in de bijlage.
.

Hart onder de riem
Ook wij van het project DEDICATED zijn ongelofelijk trots op de
medewerkers in de zorg. We hebben al onze Dedicated teams van
Envida, Zuyderland en Vivantes een lekker presentje toegestuurd
om ze een hart onder de riem steken. We hopen dat deze goed
ontvangen zijn, jullie zijn toppers!
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

