Zorg in de laatste levensfase bij mensen met dementie:
Deelnemers gezocht voor klankbordbijeenkomst 12 december
Is bij u recentelijk beginnende dementie vastgesteld of heeft als naaste ervaring in de zorg voor iemand
met dementie? Dan nodigen wij u van harte uit om - vanuit uw ervaring - mee te denken over een
gesprekswijzer ter ondersteuning van zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg).
De gesprekswijzer is ontwikkeld door onderzoekers van het Consortium Ligare, het samenwerkingsverband palliatieve zorg van Noordoost Nederland. Tijdens de klankbordbijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over dit project vanuit het perspectief van patiënten en naasten.
De bijeenkomst vindt plaats op:
Dinsdag 12 december 2017
19.00-20.30u
bij Zorgbelang Groningen
(Hoendiep 95, Groningen, er is partkeergelegenheid)
Waarom deze bijeenkomst?
Tijdens de laatste levensfase is het essentieel dat de (palliatieve) zorg goed aansluit op de wensen en
behoeften van patiënten en hun naasten. Bij mensen met dementie zal het gesprek hierover al vroegtijdig gevoerd dienen te worden. Het is echter geen eenvoudig onderwerp, voor zowel patiënten als
naasten omdat het moeilijk is concreet te weten wat je wilt in een situatie die je (nog) niet kent. Ervaringen van de mensen zelf zijn daarom waardevol bij het ontwikkelen van palliatieve zorg en een gespreksinstrument ter ondersteuning hiervan.
Wie zoeken we?
We zoeken mensen met beginnende dementie en/of naasten die momenteel of recentelijk ervaring
hebben met zorg voor mensen met dementie.
Wat vragen we aan deelnemers?
We vragen u deel te nemen aan de bijeenkomst van anderhalf uur. De groep zal bestaan uit 6 tot 12
personen. Na een korte kennismaking zal onderzoeker Madeleen Uitdehaag van Saxion Hogeschool
vertellen over het ZonMw gesubsidieerde project ‘Markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning bij mensen met dementie’. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over dit project. De
uitkomsten van dit gesprek worden meegenomen in het vaststellen van de definitieve versie van de
gesprekswijzer.
We stellen het zeer op prijs als u op basis van uw ervaring wilt meedenken. Uw reis- en onkosten
worden uiteraard vergoed. U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden bij Marieke Nanninga (projectleider patiëntparticipatie) via m.nanninga@zorgbelang-groningen.nl. Ook voor vragen kunt u bij Marieke
terecht, via het genoemde e-mailadres of telefonisch via 050-571 39 99.

