In het UNO-UMCG werken ouderenzorgorganisaties uit Noord- en Oost-Nederland en het UMCG
samen aan (nog) betere zorg voor kwetsbare ouderen, thuis en in het verpleeghuis.

Hoe kunnen we
het gebruik van
psychofarmaca bij
probleemgedrag
verminderen?

Is het nog zinvol om
preventieve cardiovasculaire
medicatie in te zetten bij
kwetsbare ouderen?

Hoe herken je pijn bij ouderen
met vergevorderde dementie?

Activiteiten UNO-UMCG
In alle vijf kennisthema’s zijn deze vier activiteiten van
belang:
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Wat als het thuis
(even) niet meer gaat?
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•	Wetenschappelijk onderzoek
Wat mogen we van
familie verwachten
in de zorg voor hun
naaste?
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	De onderzoeken vinden vaak plaats in verpleeghuizen
of bij thuiswonende ouderen. Voorbeelden van actuele
(onderzoeks)projecten:
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	-	Invloed van geluid op het gedrag van mensen met
dementie
	-	Snel een delier herkennen bij thuiswonende ouderen
	-	Pijn herkennen bij mensen met dementie
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•	Database Dementie
	Via vragenlijsten wordt bij mensen met dementie de
veranderingen in geheugen, gedrag, medicatiegebruik
en pijn in kaart gebracht. Zo ontstaat beter zicht op de
gezondheidssituatie van individuele cliënten. Daarnaast
groeit er een database waarmee we verder onderzoek
kunnen doen om de zorg voor mensen met dementie
te verbeteren.

Wie horen erbij?
Lid themagroep Probleemgedrag
Lid themagroep Pijn en comorbiditeit
	Lid themagroep Eerstelijns ouderenzorg
Lid themagroep Medicatieveiligheid

•	Blijven leren

Wetenschappelijk
onderzoek

Database
Dementie

Blijven
leren

Cliëntparticipatie

Kennisthema’s UNO-UMCG
•	Zorgrelaties

•	Medicatieveiligheid

	Doel: meer inzicht krijgen in factoren die het gedrag kunnen beïnvloeden, zodat probleemgedrag
bij ouderen met dementie beter
behandeld kan worden.

	Doel: werken aan morele dilemma’s
bij het verlenen van persoonsgerichte zorg. Bijvoorbeeld: Hoe kun
je het beste omgaan met ongezonde leefgewoontes van cliënten?
Wat mag je in de zorg verwachten
van familie?

	Doel: knelpunten inventariseren
bij het gebruik van medicatie. En
onderzoek doen om goede afwegingen te kunnen maken tussen de
voor- en nadelen van medicijnen bij
kwetsbare ouderen, zoals preventieve cardiovasculaire medicatie.

	Doel: zicht krijgen op de beste vorm
van samenwerking tussen huisarts,
specialist ouderengeneeskunde en
de cliënt. Met de focus op: ‘wat als
het thuis (even) niet meer gaat?’

•	Pijn & comorbiditeit
	Doel: hulpmiddel implementeren
om pijn te herkennen en te behandelen bij ouderen met dementie.
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•	Cliëntparticipatie
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Zorggroep Groningen

13 Carintreggeland

	Het UNO-UMCG wil onderzoek goed laten aansluiten
op de (zorg)behoeften van cliënten. Er is een poule samengesteld van cliëntvertegenwoordigers die meedenken over projecten van het UNO-UMCG.

4

KwadrantGroep

14 Tangenborgh

5

Dignis

15 Liberein

6

Interzorg

16 	Livio

7

Icare

17 TriviumMeulenbeltZorg

Alliade

11 	Noorderboog

2 	Zonnehuisgroep Noord

12 Oosterlengte

Het UMCG is in alle
vijf kennisthema’s
vertegenwoordigd.

8 	ZINN

•	Probleemgedrag

•	Eerstelijns ouderenzorg

Lid themagroep Zorgrelaties

	Het UNO-UMCG start en ondersteunt kwaliteitsverbeterprojecten, deelt wetenschappelijke kennis en
ontwikkelt onderwijs voor zorgprofessionals. Bekijk het
actuele onderwijsaanbod op www.uno-umcg.nl
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De Hoven

10 Treant

Contact
E-mail:		uno@umcg.nl
Twitter:		@uno_umcg
LinkedIn: UNO-UMCG
Website:		 www.uno-umcg.nl

