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 Inleiding 
 

 Aanleiding Meerjarenplan 2020-2023 
 
De zorg voor ouderen in het verpleeghuis stelt zorgorganisaties voor forse uitdagingen. Er blijft 
behoefte aan nieuwe (wetenschappelijke) kennis om de ouderenzorg te optimaliseren. Mede om die 
reden is in 2014 het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het Universitair Medisch Centrum 
Groningen opgericht, afgekort UNO-UMCG.  

In voorgaande jaren is het UNO-UMCG uitgegroeid tot een volwassen netwerk dat zich richt op het 

verbeteren van de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen door kennis delen, onderzoek en 

onderwijs. Voor u ligt het nieuwe meerjarenplan dat zich richt op de jaren 2020 tot 2023. Het is een 

vervolg op het meerjarenplan van 2018-2019 . 

Het UNO-UMCG is de afgelopen twee jaar sterk gegroeid. In 2020 bestaat het netwerk uit twintig 

zorgorganisaties in Noord- en Oost-Nederland. Er lopen op dit moment meerdere onderzoeks- en 

zorgverbeterprojecten en een aantal is inmiddels succesvol afgerond. Ook hebben we gewerkt aan 

de verdere ontwikkeling en uitvoering van het communicatiebeleid. Kennisdeling, (onder andere in 

de vorm van scholingen en workshops) is van cruciaal belang om de verbinding tussen zorgpraktijk, 

wetenschap en onderwijs te versterken.  

Verworven subsidies  

Werving van externe financiële middelen is noodzakelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van 
onderzoekstrajecten. Daarin is het UNO-UMCG, samen met de sectie Ouderengeneeskunde van de 
afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het UMCG, succesvol geweest.  
De jaarlijkse structurele subsidie van het ministerie van VWS en het abonnementsgeld van de 
deelnemende organisaties geven het UNO-UMCG een stevig fundament. Deze subsidies zijn bedoeld 
voor (1) projecten die een bijdrage moeten leveren aan verbetering van de kwaliteit van zorg, (2) 
aanstellen van personeel ter vergroting van het wervend vermogen voor het verkrijgen van financiële 
middelen voor onderzoeks- en innovatieprojecten. 

Daarnaast wordt in de themagroepen ook subsidie verworven voor specifieke onderzoeken. Sinds 

kort is bekend dat er ook voor meerdere jaren subsidie van VWS komt voor het goed neerzetten van 

een kennisinfrastructuur en een effectieve samenwerking met onderwijsinstellingen. 

Voortzetting samenwerking 

 

Voor het UNO-UMCG ligt er de uitdaging om de opbrengsten uit de onderzoeksprojecten te helpen 

vertalen naar de zorgpraktijk en te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van de ouderenzorg. 

Daarbij zijn niet alleen wetenschappelijke opbrengsten relevant, maar ook andere bronnen van 

kennis, zoals praktijkervaringen (best practices). Het belang van nieuwe wetenschappelijke kennis 

voor de ouderenzorg, de groei van het aantal deelnemende partners, de verworven subsidies en het 

aflopen van het huidige meerjarenplan van het UNO-UMCG is aanleiding geweest om, in opdracht 

van VWS en de bestuurders van het UNO-UMCG, dit meerjarenplan 2020/23 op te stellen.  
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Het meerjarenplan beschrijft wie wij zijn, wat onze ambities zijn, hoe we gezamenlijk onze doelen 

willen halen en met welke financiële middelen. 

 
 Werkwijze 

 
Om te komen tot dit meerjarenplan hebben we in de loop van 2019 evaluatiegesprekken gevoerd 

met alle bestuurders en themagroepleden van de deelnemende zorgorganisaties. Daarnaast is een 

vragenlijst verspreid onder de themagroepsleden waarin gevraagd is naar input voor het 

meerjarenplan. De uitkomsten hiervan zijn besproken in de themagroepen. Resultaten uit 

gesprekken en vragenlijsten zijn samengevat in bijlage 1.  

Het conceptmeerjarenplan is voor advies voorgelegd aan het cliëntenpanel van het UNO-UMCG en 

besproken in de stuurgroepvergadering van september 2019.  

Inspiratiebronnen 

 

Naast de verworven input vanuit de zorgorganisaties waren de belangrijkste inspiratiebronnen voor 

dit plan: de toekenningsbrieven van het ministerie van VWS (Uitbreiding programma’s Academische 

Werkplaatsen en Notitie Onderwijs), het meerjarenplan 2018-2019 UNO-UMCG, het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg en de programmatekst Waardigheid en Trots. Ook gaven de gesprekken met de 

coördinatoren en voorzitters van de andere academische netwerken ouderenzorg, verenigd in de 

Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO), inspiratie. 
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 UNO-UMCG: Wie we zijn en wat we doen 
 

 Missie 
 

Kennis als bron om te bouwen aan de kwaliteit van zorg voor mensen (vaak met dementie) in het 
verpleeghuis en thuis. 
Wij zijn het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG, een samenwerkingsverband tussen het UMCG 
en innovatieve ouderenzorgorganisaties in Noord- en Oost-Nederland. We doen wetenschappelijk 
onderzoek, delen kennis en bieden ondersteuning bij het toepassen van kennis om praktische 
verbeteringen in de praktijk door te voeren. We willen in deze kerntaken succesvol zijn en innoveren. 

 Visie 
 

De cliënt staat voor ons centraal. 
Goede zorg ontstaat in de relatie tussen cliënt, de naaste/mantelzorger en zorgverlener. Wij luisteren 

daarom goed naar wat zij ons te vertellen hebben en leren daarvan. Van de uitkomsten van ons werk 

profiteren de cliënten (en naasten) in de ouderenzorg. 

 Waarden 
 

Co-creatie/ gedeeld eigenaarschap  
Alle partners van het UNO-UMCG dragen actief bij aan het realiseren van de doelen van het UNO-
UMCG en zijn daarmee gedeeld eigenaar van de kennis die uit de onderzoeken voortkomt. Om onze 
gemeenschappelijke doelen te bereiken werken wij actief samen, zowel binnen het UNO-UMCG als 
daarbuiten. 

Gelijkwaardigheid 
We staan open voor perspectieven van anderen en gaan hierover met elkaar in gesprek.  
Binnen de teams waarin we samenwerken zijn we gelijkwaardig en respecteren we elkaars bijdrage 
en expertise. Zo brengen we praktijk en wetenschap bij elkaar en behalen we samen de beste 
resultaten. 
 
Transparantie 
Omdat wij met publieke middelen werken, vinden we het belangrijk om verantwoording af te leggen 
over ons werk aan elkaar, onze subsidieverstrekkers, cliënten en andere relevante partijen. Wij doen 
dat door open te zijn over onze geleverde prestaties en de besteding van financiële middelen.  
Zo zien wij zelf (en anderen) wat goed gaat en wat beter kan. Natuurlijk houden we ons aan 
gemaakte afspraken. 

 Strategie  
 

Wij ontwikkelen wetenschappelijke kennis. 
Onze samenwerking zorgt voor nieuwe wetenschappelijke kennis over de zorg en behandeling van 

mensen met dementie en andere kwetsbare ouderen. Wij willen innoveren, omdat we weten dat het 

altijd nog beter kan.  

 

 



7 
 

 
 

Wij benutten ervaringen van cliënten en zorgverleners. 

Ervaringen uit de praktijk en inzicht in de context van de zorgsetting, erkennen we ook als bron van 

kennis. We verbinden dit type kennis met wetenschappelijke kennis (en vice versa) door ze in dialoog 

te brengen en onderzoeksmethoden te gebruiken waarin cliënten en/of zorgverleners actief 

participeren. 

 

Wij ondersteunen de zorgpraktijk waar nodig om te verbeteren. 

Verbeteren van de zorg zien we als een continu leerproces (Plan-Do-Check-Act-cyclus). Waar nodig 

ondersteunen wij de zorgpraktijk hierin, bijvoorbeeld door (zorg)professionals te scholen en te 

coachen.  

 

Wij werken samen en delen onze kennis en praktijkervaringen in Noord- en Oost-Nederland en 

(inter)nationaal. 

Onze kennis en ervaring is van iedereen. We delen daarom nieuw verworven inzichten met anderen. 

We nemen deel aan (inter)nationale netwerken en samenwerkingsverbanden.  

Voorbeelden van samenwerkingspartners zijn:  SANO (Samenwerkende Academische Netwerken 

Ouderenzorg), ZonMw, Vilans, Verenso, SKILZ (Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg), AHON 

(Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk van het UMCG), INterdem (psychosociale interventie bij 

dementie),  Alzheimer Centrum Groningen, Netwerk Muziektherapeuten, de academische 

werkplaatsen verstandelijke beperkingen verenigd in de Associatie van Academische Werkplaatsen 

Verstandelijke Beperkingen, universiteiten zoals de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit voor 

Humanistiek Utrecht, Universiteit Twente en hbo- en mbo-instellingen in Noord- en Oost-Nederland. 

Daarnaast nemen we deel aan meerdere internationale samenwerkingsverbanden, waaronder 

onderzoeksprojecten in Noorwegen, het Europese pijnnetwerk en de International Joint Research 

Group Move in Age (onderzoek met Hanze, UMCG en Vrije Universiteit Brussel naar Paratonie). 
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 Positie UNO-UMCG bij kwaliteitsverbetering ouderenzorg 
 

Het doel van het UNO-UMCG is om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg voor 

kwetsbare ouderen (vaak met dementie). Dit doen we door gezamenlijk kennis te verzamelen, kennis 

te delen en kennis helpen toe te passen en te implementeren in de praktijk en in het onderwijs. 

Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen is daarbij essentieel. Om inzicht te geven in die 

ontwikkelingen, schetsen we in dit hoofdstuk de rode draad van het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg en de richtlijnen van VWS voor de doorontwikkeling van de academische 

netwerken. Ook laten we zien dat VWS, nog meer dan voorheen, overtuigd is van de noodzaak om 

kennis te ontwikkelen binnen de verpleeghuissector. Samenwerken in een academisch netwerk voor 

ouderenzorg ziet het ministerie als een belangrijk instrument om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

In het voorjaar van 2019 hebben vertegenwoordigers van VWS en ZonMw tijdens site visits aan het 

UNO-UMCG en de andere academische netwerken geconcludeerd dat de netwerken terecht trots 

zijn op de resultaten die tot nu toe zijn bereikt.  

 Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en richtlijnen VWS 
 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg uit 2017 richt zich op de verpleeghuiszorg en de zorg aan 

thuiswonende kwetsbare ouderen. Het vertrekpunt van het kwaliteitskader is de cliënt. Die hoort te 

bepalen hoe zorgverleners en zorgorganisaties zo optimaal en mensgericht mogelijk kunnen 

bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven. Zorgorganisaties hebben de afgelopen jaren al flinke 

stappen gemaakt om cliëntgerichter te werken. Net als in het vorige meerjarenplan blijft de cliënt 

ook voor het UNO-UMCG uiteraard het belangrijkste vertrekpunt.  

VWS ziet bij de doorontwikkeling  van de ouderenzorg een belangrijke rol voor de academische 

netwerken. In die rol staat centraal:  

 De wetenschappelijke ontwikkeling van effectieve methoden voor implementatie van 

bestaande en ontwikkelde kennis in de praktijk; 

 Het toepassen van deze kennis en methoden binnen de academische netwerken en dit 

beschikbaar stellen aan de sector (o.a. via de kennispleinen van Vilans);  

 De verbinding leggen tussen kennisontwikkeling en integratie van nieuwe kennis in het 

onderwijs (mbo, hbo, wo en opleidingen binnen zorgorganisaties).  

Belangrijk hierbij is dat de academische netwerken onderling goed samenwerken en ook aansluiting 

zoeken bij andere sectoren, zoals bij de Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Het 

UNO-UMCG werkt op diverse niveaus samen met de vijf andere academische werkplaatsen, verenigd 

in SANO (Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg): onder meer in gezamenlijke 

projecten, kennisdeling en de organisatie van een jaarlijks gezamenlijk symposium. Ook is er 

periodiek overleg tussen de hoogleraren, netwerkmanagers en communicatieadviseurs.  

 Ambitieus plan 
 

De structurele subsidie die VWS aan het UNO-UMCG heeft toegekend in 2018, heeft geleid tot dit 

ambitieuze plan. Het vertrouwen dat de partners van het UNO-UMCG van VWS krijgen om door 

kennisontwikkeling samen te werken aan kwaliteitsverbetering van zorg, betekent ook meer 
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verantwoordelijkheid. Een gevoel van eigenaarschap bij alle partners en de bereidheid om een 

actieve en duurzame bijdrage te leveren blijven cruciaal.  

 Pijlers en kennisthema’s  
 

In de afgelopen jaren heeft het UNO-UMCG de koers ingezet om te werken met vier pijlers en vijf 

kennisthema’s. Uit recente evaluaties is gebleken dat deze inhoudelijke koers bevalt en dat we 

doorgaan op deze weg met verbeteringen in de werkwijze. De pijlers en kennisthema’s van het UNO-

UMCG worden verderop in dit plan nader toegelicht. 
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 Organisatie 
 
Het UMCG en twintig ouderenzorgorganisaties uit Noord- en Oost-Nederland werken samen aan nog 

betere ouderenzorg (zie figuur). Dat doen we in een organisatiestructuur die wetenschap en praktijk 

verbindt. In de afgelopen jaren hebben we een nieuwe werkwijze vormgegeven, waarin we werken 

met een stuurgroep en themagroepen. In dit hoofdstuk lichten we de organisatiestructuur toe. 

 

 

 Stuurgroep  
 

De stuurgroep geeft inhoud aan de doelstellingen van het UNO-UMCG. De stuurgroepleden komen 

drie tot vier keer per jaar samen. In deze bijeenkomsten delen ze informatie over de 

onderzoeksprojecten en maken ze plannen voor onderwijs en kennisdeling. De stuurgroep denkt 

mee met de ontwikkeling van het meerjarenplan van het UNO-UMCG.  

Samenstelling stuurgroep: 

 Voorzitter UNO-UMCG (hoofd sectie Ouderengeneeskunde van afdeling 

Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde UMCG); 

 Netwerkmanager(s) UNO-UMCG; 

 Senior onderzoekers van het UNO-UMCG; 

 Voorzitters van de themagroepen; 

 Implementatieadviseurs; 

 Secretariële ondersteuning van het UNO-UMCG; 

Taken stuurgroep:  

 Voortgang bewaken van de themagroepen en het project Database Dementie, zo nodig 

bijsturen en prioriteiten stellen; 

 Besluiten nemen over thema-overstijgende onderwerpen; 
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 Zorgen voor de evaluatie van het beleid en de resultaten; 

 Zorgen voor het informeren van de eigen organisatie over de ontwikkelingen binnen het  

UNO-UMCG;   

 Vormgeven van beleid en strategie van het UNO-UMCG en verantwoording afleggen aan de  

bestuurders.  

 

Zie bijlage 2 voor nadere informatie over samenstelling en verantwoordelijkheden van de stuurgroep. 

 Themagroepen 
 

Het UNO-UMCG heeft themagroepen samengesteld rondom vijf kennisthema’s in de ouderenzorg. 

Hierin zitten: 

 Medewerkers uit de ouderenzorgorganisaties, bijvoorbeeld een arts, psycholoog, 

kwaliteitsmedewerker, manager, beleidsmedewerker, hoofd opleidingen, verpleegkundige of 

verpleegkundig specialist; 

 Een wetenschappelijk onderzoeker van het UNO-UMCG; 

 Een implementatieadviseur van het UNO-UMCG; 

 Eventueel een promovendus, die onderzoek doet gerelateerd aan de themagroep; 

 Zo mogelijk en gewenst: een afgevaardigde uit het cliëntenpanel; 

 Eventueel externe derden die relevant zijn voor het vervullen van de taak van de  

Themagroep. 

 

 

Uit ervaring is gebleken dat het belangrijk is om te werken in duo’s: vanuit de zorgorganisaties 

participeren  twee medewerkers (bij voorkeur met verschillende functies) als themagroeplid van één 

van de kennisthema’s. Zij kunnen elkaar zo nodig vervangen en in hun eigen organisatie samen 

optrekken. Dit duo-lidmaatschap bevordert de continuïteit binnen de themagroep én de 

kennisuitwisseling binnen de eigen organisatie. Daarnaast kunnen ‘experts’ worden gevraagd tijdelijk 

te participeren op specifieke thema’s of  projecten, als aanvulling op de  themagroepsleden.  

Wat verwachten we van de themagroepen? 

 Lopende onderzoeken monitoren en bijdragen aan de uitvoering van het onderzoek in de  

zorgpraktijk; 

 Wetenschappelijke kennis delen en verbinden met praktijkkennis (nieuws rondom het 

kennisthema verspreiden in de eigen organisatie, met behulp van de communicatieadviseurs 

van het UNO-UMCG en de eigen zorgorganisatie); 

 Nieuwe onderzoeksideeën ontwikkelen en vertalen in concrete projecten en subsidie  

aanvragen met hulp van de onderzoeker; 

 Collega’s stimuleren om kleinschalig onderzoek te ontwikkelen en uit te voeren vanuit en  

door de praktijk, bijvoorbeeld uitgevoerd door eigen medewerkers of stagiaires in 

samenwerking met onderwijsinstellingen; 

 Kwaliteitsverbeterprojecten initiëren en uitvoeren; 

 Stuurgroep informeren over ontwikkelingen binnen de themagroep; 

 Bijdragen aan symposia, workshops of trainingen; 
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 Het belang van de zorg en de cliënten bewaken, zo nodig in samenspraak met het 

cliëntenpanel. 

Voor een uitgebreide beschrijving van rollen en verantwoordelijkheden van themagroepleden: zie 

bijlage 2. 

Kennisdeling en communicatie: 

 

De communicatieadviseur van het UNO-UMCG adviseert en ondersteunt de themagroepen op het 

gebied van kennisdeling en communicatie en werkt daarin samen met de communicatieprofessionals 

van de participerende zorgorganisaties.  

De communicatieadviseur en een netwerkmanager van het UMCG komen periodiek samen met de 

communicatieadviseurs van de zorgorganisaties. Zij bespreken het communicatieplan van het 

netwerk en maken afspraken over de uitvoering.  

 Bestuurders 
 

Jaarlijks is er een bestuurdersoverleg. De stuurgroep doet dan verslag van de bereikte resultaten en 

legt een jaarplan en begroting voor het komende jaar ter goedkeuring voor aan de bestuurders van 

alle participerende organisaties. Verder wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen het UNO-

UMCG en de zorgorganisaties periodiek geëvalueerd en vindt besluitvorming plaats over overige 

zaken die voortvloeien uit deze overeenkomst.  

Bestuurders zorgen voor het samenbrengen van het UNO-UMCG-beleid en het eigen strategisch, 

kwaliteits-, onderzoeks- en/of opleidingsbeleid. Met de bestuurders worden afspraken gemaakt over 

de inzet van eigen personeel en faciliteren van onderzoek.   

De bestuurder draagt intern uit dat wetenschappelijk onderzoek van belang is bij 

kwaliteitsverbetering van de zorg. Daarbij geldt dat meedoen aan wetenschappelijk onderzoek een 

maatschappelijke opdracht is. Ieder jaar evalueren de voorzitter en netwerkmanager van het UNO-

UMCG de voortgang en plannen van het UNO-UMCG met de bestuurder en het themagroeplid van 

iedere zorgorganisatie. 

 UNO-UMCG in de zorgorganisaties: interne commissie als ‘linking pin’  
 

Zowel het UNO-UMCG als de participerende zorgorganisaties ontwikkelen kennis en verzamelen 

praktijkervaringen. Om ervoor te zorgen dat deze kennis binnen het netwerk wordt gedeeld is het 

belangrijk dat elke zorgorganisatie een interne commissie vormt. Deze interne commissie kan 

meerdere namen hebben zoals wetenschapscommissie, onderzoekscommissie of UNO-UMCG-

commissie.  

De interne commissie functioneert als ‘linking pin’ tussen de zorgorganisatie en de themagroepen 

van het UNO-UMCG. Uit de ervaringen van de organisaties die een dergelijke commissie al hebben, 

blijkt dat kennis beter wordt verspreid en verbeterprojecten en wetenschappelijk onderzoek beter 

worden gepland, uitgevoerd en gemonitord. In de komende jaren is het streven van het UNO-UMCG 

dat in alle participerende organisaties een dergelijke commissie wordt gestart.  
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Daarnaast is er ruimte voor individuele, intrinsiek gemotiveerde zorgprofessionals om 

wetenschappelijke vragen in te dienen bij het UNO-UMCG via de interne kenniscommissie. Als dit tot 

een project leidt kan het UNO-UMCG hierbij mogelijk hulp en begeleiding bieden.  

Aanbevelingen voor de oprichting of professionalisering van een interne kenniscommissie staan in 

bijlage 3.  
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 Kennisthema’s 
 

Het UNO-UMCG focust zich op vijf kennisthema’s. Hieronder schetsen we de relevantie van deze 

kennisthema’s en beschrijven we globaal welke onderzoeken en verbeterprojecten elke themagroep 

voor ogen heeft. Vanzelfsprekend bestaan er kruisverbanden tussen de kennisthema’s en werken de 

themagroepen waar nodig nauw samen.  

 

 

 Probleemgedrag 
 

Bij tachtig procent van de mensen met dementie in verpleeghuizen komt probleemgedrag voor. 

Verenso omschrijft probleemgedrag als: ‘alle gedrag dat gepaard gaat met lijdensdruk of gevaar voor 

de persoon met dementie of voor mensen in zijn of haar omgeving’ (2018). De oorsprong van 

probleemgedrag is afhankelijk van de persoon en de context.  

Het kennisthema Probleemgedrag richt zich op nieuwe manieren van observatie en het in kaart 

brengen van gedragsveranderingen door zorgprofessionals en mantelzorgers. Daarnaast ligt de focus 

op de behandeling van probleemgedrag met persoonsgerichte, psychosociale interventies die het 

welzijn van ouderen met dementie verbeteren. 
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Onderzoek 

 

Lopende onderzoeksprojecten binnen het kennisthema Probleemgedrag: 

 

 Geluidonderzoek (Mosart+): onderzoek naar de invloed van geluid op gedrag van mensen 

met dementie, met de inzet van een app om de geluidsomgeving te verbeteren;  

 Kwadrantmethode: onderzoek naar een korte, efficiënte, observatiemethode voor gedrag bij 

mensen met dementie; 
 Delieronderzoek: prevalentie van delier van in het verpleeghuis . 

Onderzoeken in de ontwerpfase: 

 

 Muziektherapie: onderzoek naar het effect van muziektherapie en het ontwikkelen van een 

muziekinterventie;  

 Meten aan de bron: onderzoeksproject van Verenso rondom het gestructureerd verzamelen 

van gegevens over probleemgedrag met behulp van de NPI-NH. 

 

Leren & Ontwikkelen 

 

Op het gebied van professionalisering en kennisdeling voeren we onder meer de volgende 

activiteiten uit: 

 

 Gedragsvisite: inventarisatie van ervaringen met dit multidisciplinaire overleg, waarbij  

zorgverleners, psycholoog en arts samen met familie de aard en oorzaak van het 

probleemgedrag bespreken. Doel: blauwdruk ontwikkelen waarmee de zorgpraktijk de 

gedragsvisite kan professionaliseren.  

 Professionalisering verzorgenden en verpleegkundigen:  

- Praktische workshops geven over preventie en psychosociale interventies bij 

probleemgedrag, onder meer op het jaarlijkse UNO-UMCG-symposium; 

- Richtlijn ‘Jeuk’ ontwikkelen voor zorgmedewerkers in psychogeriatrische 

verpleeghuizen, in samenwerking met mbo- en hbo-onderwijsinstellingen; 

- Scholing Probleemgedrag ontwikkelen; 

- Zorgpraktijk ondersteunen bij implementatie van (landelijk) beschikbare 

kennisproducten, zorgprogramma’s en psychosociale interventies om de kwaliteit 

van leven van kwetsbare ouderen te verbeteren en niet-passend 

psychofarmacagebruik te reduceren.  

 Medicatieveiligheid 
 

Veel ouderen in het verpleeghuis gebruiken langdurig medicatie. Met het stijgen van de leeftijd kan 

de balans tussen de voor- en nadelen van voorgeschreven medicatie ongunstig uitpakken. Ouderen 

hebben een groter risico op bijwerkingen, zeker als zij kwetsbaar zijn geworden door meerdere 

ziekten of het gebruik van veel verschillende medicijnen. In de meeste onderzoeken naar de effecten  
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van medicatie zijn ouderen ondervertegenwoordigd. Ook zijn de wensen van kwetsbare ouderen aan 

verandering onderhevig: meer dan de duur van het leven staat vaak de kwaliteit van leven op de 

voorgrond. 

De activiteiten van de themagroep Medicatieveiligheid richten zich op twee medicatiegroepen: 

 

 Psychofarmaca; medicatie die wordt voorgeschreven bij probleemgedrag bij dementie;  

 Preventieve cardiovasculaire medicatie; medicatie die wordt voorgeschreven om de kans op 

hart- en vaatziekten te verlagen (cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers en 

bloedverdunners). 

 

Beide medicatiegroepen worden door veel verpleeghuisbewoners gebruikt en kunnen tot relatief 

veel en ernstige bijwerkingen leiden. 

 

Onderzoek 

 

Lopende onderzoeksprojecten binnen het kennisthema Medicatieveiligheid: 

 

 Beter af met minder: reductie van ongepast psychofarmacagebruik bij verpleeghuispatiënten 

met dementie (RID-studie); 

 Psychofarmacamonitor: validatie en evaluatie van de Psychofarmacamonitor, een 

meetinstrument waarmee specialisten ouderengeneeskunde hun psychofarmaca-

voorschriften kunnen evalueren 

 Psychofarmaca Tool: het ontwikkelen en testen van de Psychofarmaca Tool, een app 

gebaseerd op de Psychofarmacamonitor; 

- Effectiviteit van cardiovasculaire medicatie bij kwetsbare ouderen: de uitvoering van 

reviews van gerandomiseerd onderzoek; 

- Bijwerkingen van cardiovasculaire medicatie: de (door-)ontwikkeling van een instrument 

om potentiële bijwerkingen eerder te herkennen. 

 

Onderzoeksprojecten in de ontwerpfase: 

 

 Stoppen/minderen van preventieve cardiovasculaire medicatie bij kwetsbare ouderen: 

exploratie; van de huidige praktijk in het verpleeghuis en thuis, in samenwerking met de 

sectie Huisartsgeneeskunde van het UMCG en het Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk 

(AHON); 

 (On)gepast benzodiazepinegebruik bij verpleeghuisbewoners met dementie. 
 

Leren & Ontwikkelen 

 

Op het gebied van professionalisering en kennisdeling gaan we onder meer de volgende activiteiten 

uitvoeren:  

 

 Multidisciplinair minisymposium organiseren over het stoppen/minderen van preventieve  
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cardiovasculaire medicatie bij kwetsbare ouderen, in samenwerking met de sectie 

Huisartsgeneeskunde van het UMCG en het AHON.  

 Klankbordgroep van verpleeghuisapothekers oprichten voor consultatie en samenwerking bij  

onderzoeks- en verbeterprojecten; 

 Praktische workshops geven over veilige medicatieprincipes voor verzorgenden en 

verpleegkundigen; 

 Wetenschappelijke stages en praktijkgerichte projecten bieden aan studenten geneeskunde 

en farmacie in de bachelor- en masterfase. 
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 Samenwerken in de eerste lijn  
 

Ouderen blijven langer thuis wonen. Dat brengt op vele vlakken uitdagingen met zich mee.  

Binnen het kennisthema Samenwerken in de eerste lijn (voorheen Eerstelijns ouderenzorg) 

onderzoeken we hoe we de kwaliteit van leven van kwetsbare thuiswonende ouderen kunnen 

bevorderen en verpleeghuisopname kunnen voorkomen. Daarbij speelt de samenwerking tussen alle 

betrokken partijen een grote rol. Ook het beschikbaar en toepasbaar maken van intramurale kennis 

in de thuissituatie is essentieel.  

In het onderzoeksveld van de themagroep zijn, naast de zorgorganisaties die in het UNO-UMCG 

participeren, nog veel meer partners betrokken. Waar mogelijk betrekken we deze partners bij het 

ontwikkelen van onderzoek. Voorbeeld hiervan is de samenstelling van de themagroep: hierin 

hebben ook een huisarts, wijkverpleegkundige en cliënt-vertegenwoordiger zitting.  

 

Onderzoek 

 

Lopende onderzoeken in de themagroep: 

 

 Als het thuis niet meer gaat: onderzoek naar de beleving en perspectieven van cliënten,  

mantelzorgers en zorgverleners bij een (dreigende) crisissituatie in de thuissituatie;  

 UNO-UMCG-brede prevalentiestudie naar de omvang van ervaren crises in Noord- en Oost- 

Nederland. 

  

Leren & Ontwikkelen  

 

Op het gebied van professionalisering en kennisdeling staan onder meer de volgende activiteiten op 

de planning: 

  

 ‘Welkom in mijn wereld’: samenwerking in de eerste lijn verbeteren, onder meer door:  

- Stimuleren dat kennis uit de intramurale setting ook toepasbaar wordt gemaakt voor het 

extramurale werkveld. Bijvoorbeeld op het gebied van wilsbekwaamheid en regie, dwang 

in de zorg, advance care planning, zorgprognostiek, ketensamenwerking, werken met 

zorgplannen en het herkennen van delier; 

- Inzicht krijgen in mechanismen die bepalen of samenwerking wel of niet goed van de 

grond komt en dit inzicht gebruiken om daadwerkelijke verbeteringen door te voeren.  

 Actieve binding houden met het leernetwerk FAITH, een platform van wijkverpleegkundigen 

en professionals in het sociaal domein. De themagroep wil uit dit leernetwerk een 

focusgroep vormen waarin we de uitkomsten van onderzoek kunnen delen en toetsen. 
 

 Pijn,  Functioneren & Welbevinden 
 

Het kennisthema Pijn, Functioneren & Welbevinden (Voorheen Pijn & comorbiditeit) richt zich op 

pijn herkennen en behandelen bij mensen met dementie en de gevolgen van comorbiditeit en pijn op 

het functioneren en welbevinden van de kwetsbare oudere in het verpleeghuis. Juist bij deze 

langdurig verblijvende cliënten zijn interventies gericht op het stimuleren van het functioneren en 

het bevorderen van het welbevinden, onder meer door bewegingsinterventies of het aanpassen van 

de zorgomgeving, essentieel. Dit is een belangrijk aandachtsgebied van de fysiotherapeut en 
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ergotherapeut. De themagroep richt zich de komende jaren voornamelijk op pijn, functieverbetering 

en welbevinden voor de langdurig verblijvende somatische of psychogeriatrische bewoner.  

Op langere termijn zou de themagroep zich ook kunnen richten op onderzoek en zorgverbetering 

binnen de geriatrische revalidatie (GRZ). 

 

Onderzoek 

Lopend onderzoek binnen dit kennisthema: 

 

 Implementatieonderzoek PAIC15: de PAIC15 wordt momenteel geïmplementeerd in twee  

verpleeghuizen die zijn aangesloten bij het UNO-UMCG. Onderzoekers begeleiden en volgen 

het implementatieproces en kijken daarbij ook naar de effectiviteit van de PAIC 15. Doel is 

om te komen tot een onderbouwd implementatieplan waarmee andere verpleeghuizen het 

pijn-observatie-instrument efficiënt en effectief kunnen invoeren. 

 

Onderzoeksproject in de ontwerpfase: 

 

 Paratonie-onderzoek: paratonie is een bijzondere bewegingsstoornis die vooral voorkomt in 

het eindstadium van dementie. Toekomstig onderzoek richt zich op factoren die het ontstaan 

van paratonie kunnen verklaren en interventies om paratonie te behandelen of te 

voorkomen. Te denken valt aan:  

- bewegingsactiviteiten om paratonie te voorkomen of verslechtering van beginnende 

paratonie tegen te gaan; 

- behandeling van paratonie via dieet of medicatie; 

- middelen om het comfort te vergroten bij ernstige paratonie met zit- en ligortheses. 

 Onderzoek ter verbetering van functioneren. Te denken valt aan het aanbieden van 

bewegingsactiviteiten (als dagactiviteit en/of als therapie) en het bevorderen van het klimaat 

waarbij bewegen en aandacht voor functioneren centraal staat. Dergelijke ideeën worden 

uitgewerkt in de themagroep. 

 

Leren & Ontwikkelen  

 

Op het gebied van professionalisering en kennisdeling staan onder meer de volgende activiteiten op 

de planning:  

 E-training PAIC15: vast onderdeel van de PAIC-implementatie is een geaccrediteerde e-training 

waarmee verzorgenden en verpleegkundigen de vijftien signalen van de PAIC15 leren ‘scoren’. 

Deze e-training is in 2018-2019 ontwikkeld door de themagroep en wordt de komende jaren 

breed uitgezet om het tijdig herkennen en behandelen van pijn te verbeteren; 

 PAIC15 implementeren in de eerstelijns ouderenzorg: de themagroep gaat de mogelijkheden 

inventariseren van het toepassen van de PAIC15 in de eerstelijns zorg voor ouderen met 

dementie; 

 Behandeling van pijn: de themagroep wil een brede blik bevorderen op het behandelen van 

pijn en het bevorderen van het welbevinden. Dit betekent dat we de medicamenteuze, de 

niet-medicamenteuze én mogelijk de preventie van pijn willen verbeteren. 
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 Zorgethiek 
 

In de themagroep Zorgethiek (voorheen Zorgrelaties) staat de relationele afstemming tussen de 

cliënt, zijn naasten en de zorgverleners centraal. Doel is om deze samenwerking te verbeteren, zodat 

iedereen zich betrokken en gehoord voelt. Actuele ethische kwesties die in de praktijk spelen zijn 

geïnventariseerd. Met behulp van onderzoeks- en verbeterprojecten blijven we de praktijk 

ondersteunen bij het omgaan met morele uitdagingen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.  

 

Onderzoek 

 

Lopende onderzoeken in themagroep:  

 Familieparticipatie: ‘Wat is moreel gepast om van familie te vragen in de zorg voor hun 

naaste in het verpleeghuis?’ We brengen hierbij het perspectief van familie in beeld. Doel is 

om een handreiking te ontwikkelen, die zorgverleners en familie helpt om samen af te 

stemmen wat voor hen goede, passende familieparticipatie is. 

 Borrel blijven schenken in het verpleeghuis? Exploratief-ethisch onderzoek naar de 

wenselijkheid van het wel of niet toestaan van alcoholische dranken aan bewoners op 

psychogeriatrische afdelingen. Doel is om een reflectietool te ontwikkelen voor 

zorgprofessionals.  

 Morele dilemma’s bij overgang thuis naar verpleeghuis: onderzoek om inzicht te krijgen in 

wensen en verwachtingen van alle betrokkenen bij een (acute) opname van ouderen met 

dementie in het verpleeghuis.  

 

Leren & Ontwikkelen 

 

Op het gebied van professionalisering en kennisdeling voeren we onder meer de volgende 

activiteiten uit:  

 

 Moreel beraad in de praktijk: wat kunnen we van elkaar leren? Inventarisatie van 

inhoudelijke morele kwesties en de organisatorische en procedurele aspecten rond het 

werken met moreel beraad. Binnen dit project bieden we vanuit het UNO-UMCG coaching 

aan bij de implementatie van moreel beraad in de eigen organisatie. Daarnaast richten we 

een netwerk op van gespreksleiders moreel beraad om het uitwisselen van kennis en 

ervaringen te stimuleren.  

 Omgaan met verdriet en somberheid bij bewoners met dementie: door aandacht hiervoor te 

vragen willen we verzorgenden en andere zorgprofessionals  helpen om de onmacht die zij 

hierbij soms ervaren vaker bespreekbaar te maken. Ook verkennen we de mogelijkheden van 

onderzoek, met als doel om praktische handvatten te ontwikkelen voor de omgang met 

somberheid en verdriet bij cliënten.  

 Ontwikkelen kennisproducten naar aanleiding van onderzoek ‘Perspectieven op 

besluitvorming’, waarbij geïnventariseerd is hoe en in welke mate naasten van mensen met 

vergevorderde dementie worden betrokken bij het voorschrijven van psychofarmaca en de 

eventuele inzet van alternatieven.  
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 Pijlers  
 

In alle vijf kennisthema’s zijn de volgende vier pijlers van belang:  

 

 Wetenschappelijk onderzoek;  

 Database Dementie; 

 Leren & Ontwikkelen; 

 Cliëntparticipatie; 

 

Hoe wetenschappelijk onderzoek deel uitmaakt van het UNO-UMCG is besproken in de voorgaande 

paragrafen over de themagroepen. De andere drie pijlers lichten we in de volgende hoofdstukken 

toe. 
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 Database Dementie 
 

In de Database Dementie (voorheen Minimum Dataset of MDS) worden kwantitatieve gegevens 

(ADL-KATZ, NPI-NH, SIB, PAIC15) over cliënten met dementie gestructureerd en periodiek vastgelegd. 

Zorgprofessionals hebben hierdoor meer inzicht in de gezondheidssituatie van de cliënt en kunnen 

de zorg daar beter op afstemmen. Daarnaast leidt het structurele gebruik van de meetinstrumenten 

van de Database Dementie vaak tot het meer bewust observeren van cliënten door de 

zorgprofessionals. 

De gegevens uit de Database Dementie kunnen ook als benchmark dienen om afdelingen of 

ouderenzorgorganisaties onderling met elkaar te vergelijken. Daarnaast vormt de database input 

voor wetenschappelijk onderzoek. 

 Voortgang implementatie 
 

Medio 2019 is de Database Dementie geïmplementeerd in één organisatie, is het 

implementatietraject gestart in nog eens vijf organisaties en zijn er vijf organisaties die het systeem 

al wel projectmatig gebruiken voor metingen, maar het dashboard nog niet hebben 

geïmplementeerd in hun eigen elektronisch patiëntendossier. De koppeling van medicatiegegevens 

uit de EVS-systemen aan de Database Dementie is nog een uitdaging. 

Plannen 

In de komende jaren zetten we de uitrol voort en beogen daarin de volgende doelen te realiseren: 

 We leren van de eerste implementaties wat er nog beter kan, zoals de behoefte om 

tussendoor te meten, verbeteringen aan het dashboard en de mogelijkheid van directe 
koppeling van gegevens uit het patiëntendossier en de DD. Dit soort vragen pakken we op 
om de data op een efficiënte en overzichtelijke wijze teruggekoppeld te krijgen voor sturing 
in het zorgproces; 

 De partners krijgen desgewenst ondersteuning van een psychodiagnostisch medewerker 

voor het invullen van gegevens; 

 Nieuwe onderzoeksvragen en projecten: zodra de Database Dementie een basis van enkele 

honderden ingevoerde cliënten heeft waarbij regelmatig metingen plaatsvinden, kunnen we 

nieuwe (onderzoeks)vragen uit de praktijk sneller uitvoeren. We kunnen dan aan de slag met 

vraagstukken rondom: detectie van gedrag, symptomen, pijn en delier. We willen ook 

behandelprotocollen (zoals voor de PAIC15) onderzoeken en toevoegen. Verder verwachten 

we dat onontdekte problemen bij bewoners sneller te detecteren zijn. 

 Het project Database Dementie wordt gekoppeld aan andere projecten, zoals ‘Meten aan de 

bron’. Wat wij leren van het project Database Dementie wordt teruggekoppeld in Zorg 

Informatie Bouwstenen (ZIB’s), zodat alle EPD-leveranciers dezelfde werkwijze kunnen 

implementeren in hun EPD-systemen. 

 De scholing over de Database Dementie wordt samengevoegd met de scholing over pijn en 

de (nog te ontwikkelen) scholing over probleemgedrag. Hierdoor komt het doel van de 

Database Dementie – het verbeteren van de zorg – centraal te staan, waarbij het invullen van 

de vragenlijsten een noodzakelijk middel is. 

  



23 
 

 
 

 Leren en ontwikkelen 
 

Binnen het UNO-UMCG komt de komende jaren nog meer nadruk te liggen op leren en ontwikkelen. 

Om de kennis die voortkomt uit UNO-UMCG-projecten daadwerkelijk en optimaal te benutten bij het 

verbeteren van de kwaliteit van zorg, is het belangrijk dat zorgprofessionals blijven leren. In veel 

zorgorganisaties is dit al de dagelijkse praktijk. Het UNO-UMCG blijft hierin extra ondersteunen.  

Onderwijs en kennisverbetering zorgt ook voor verdere professionalisering van zorgmedewerkers, 

kan bijdragen aan het aantrekkelijker maken van de beroepen in de verpleeghuiszorg en daarmee 

mogelijk bijdragen aan de oplossing van de arbeidsmarktproblematiek.  

Bij het ontwikkelen van scholingen werken we nauw samen met de zorgpraktijk en 

onderwijsinstellingen. Verder werken we hierin samen met de andere academische werkplaatsen 

ouderenzorg en Vilans, om overlap van scholingen te voorkomen.  

 Scholing voor deelnemende zorgorganisaties 
 

Het UNO-UMCG biedt aan de deelnemende organisaties twee algemene scholingen: Succesvol 

veranderen en Moreel beraad.  

 ‘Succesvol veranderen; vergroot de verbetercapaciteit van je organisatie’: Tijdens deze 

scholing krijgen cursisten een praktijkgerichte methodiek aangereikt om een verbeterproject 

succesvol te leiden. In 2019 heeft deze scholing in de organisaties plaatsgevonden. De cursus 

is goed ontvangen en herhaling is gewenst. We zetten de cursus daarom voort de komende 

jaren. 

 

Uit deze scholing is het ‘Leernetwerk succesvol veranderen’ voortgekomen. In dit netwerk kunnen 

alle leden ideeën inbrengen en initiatieven ontplooien om het leernetwerk actief te houden. 

Bijvoorbeeld door netwerkbijeenkomsten te houden of nieuwe ontwikkelingen in dit netwerk te 

delen, om zo van elkaar te leren. De adviseurs implementatie zijn onderdeel van dit netwerk. 

 Moreel beraad: wat is goede zorg? Ethiek in de dagelijkse praktijk’: 

In deze scholing leren cursisten om een moreel dilemma op een kritische en gestructureerde manier 

te onderzoeken. Daarbij worden eigen opvattingen en waarden onder de loep genomen en ook die 

van medecursisten, om zo samen tot een onderbouwd besluit te komen over de vraag wat het goede 

is om te doen. 

Ook geven we scholingen gebaseerd op resultaten van onderzoek:  

 E-training PAIC15: 

Mensen met dementie kunnen vaak zelf niet meer aangeven dat ze pijn hebben of waar het precies 

pijn doet. De PAIC15 helpt verzorgenden en verpleegkundigen om alert te zijn op tekenen van pijn. 

Het observatie-instrument bevat vijftien signalen van pijn, onderverdeeld in drie categorieën: 

gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en stemgeluiden. De e-training leert verzorgenden en 

verpleegkundigen om de PAIC15 effectief te gebruiken. 
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 Scholing Database Dementie:  

 

Verzorgenden en verpleegkundigen worden geschoold in het herkennen en behandelen van pijn en 

probleemgedrag en daarnaast in het gebruik van de Database Dementie. De gegevens kunnen 

worden gebruikt in de dagelijkse zorgpraktijk en in een later stadium voor wetenschappelijk 

onderzoek. Zo leren verzorgenden en verpleegkundigen goed te observeren en te rapporteren en 

structureel (wetenschappelijke) gegevens te verzamelen. 

Plannen 

 

In de komende jaren kijken we naar mogelijkheden om kennis te delen, onderzoek te doen of 

verbeterprojecten te initiëren over de onderwerpen die door de zorgorganisaties ingebracht zijn, 

maar niet direct vallen onder de kennisthema’s.   

Enkele onderwerpen die op dit moment in de organisaties spelen zijn: 

 Wet Zorg en dwang; 

 Zorgtechnologie; 

 Geriatrische Revalidatie Zorg; 

 Welzijn en positieve gezondheid. 

 

 Symposia en workshops 
 

Naast het ontwikkelen van scholingen leveren we inhoudelijke bijdragen aan landelijke en regionale 

netwerkbijeenkomsten en symposia. 

Jaarlijks organiseren we bovendien ons eigen symposium en (twee)jaarlijks houden we een 

symposium met de andere academische netwerken.  

 

 Samenwerking met mbo/hbo/wo 
 

In het afgelopen jaar is een start gemaakt met het intensiveren van de contacten met 

onderwijsinstellingen in Noord- en Oost Nederland. Het UNO-UMCG gaat hiervoor in de komende 

jaren een plan maken en uitvoeren.  

De implementatieadviseurs hebben hierin een belangrijke rol: in samenwerking met de zorgpraktijk 

en de onderwijsinstellingen, streven ze naar het vertalen van onderzoeksresultaten naar de curricula 

van de onderwijsinstellingen, ontwikkelen ze scholingsprogramma’s, initiëren ze verbeterprojecten 

en organiseren ze workshops over actuele onderwerpen in de zorg, dit alles in samenwerking met de 

zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. Dit is in lijn met het beleid van het ministerie van VWS, dat 

het belang benadrukt van een ‘lerende cultuur’ in de langdurige zorg, door een kenniscyclus op gang 

te brengen die de vakbekwaamheid en het professioneel handelen van de zorg kan versterken.  
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Onderdelen in dit plan zijn:  

 

 Leernetwerk FAITH: het leernetwerk wil de komende jaren bijdragen aan interdisciplinair 

teamleren, integrale persoonsgerichte ouderenzorg en multidisciplinaire samenwerking in de  

wijk. De themagroep Samenwerken in de eerste lijn participeert in dit netwerk, samen met 

wijkverpleegkundigen, professionals uit de wijk- en gebiedsteams en docenten 

verpleegkunde en social work in dit netwerk. Zowel mbo- als hbo-professionals zien de 

noodzaak van een integrale benadering voor thuiswonende ouderen en willen in dit netwerk 

nieuwe kennis opdoen en ervaringen delen. 

 Het UNO-UMCG wil de verbinding tussen kennisontwikkeling en integratie van nieuwe kennis 

in het onderwijs (mbo, hbo en wo en opleidingen binnen zorgorganisaties) versterken. 

Mogelijkheden hiertoe worden verkend met onderwijsinstellingen, de zorgorganisaties en 

netwerk ZON (netwerk van zorg- en welzijnsopleidingen in Groningen, Drenthe en Noord-

Overijssel). 

 Het UNO-UMCG gaat zich meer richten op de verbinding tussen onderwijs en onderzoek, 

waarbij studenten/medewerkers de mogelijkheid krijgen om onderzoek te doen in de 

dagelijkse zorgpraktijk. De eerste contacten met practoraten (mbo) en lectoraten (hbo) zijn 

hiervoor gelegd. Dit heeft geresulteerd in de start van onderzoek door een aantal studenten 

van het hbo en een eerste verkenning van de mogelijkheden voor samenwerking op het 

gebied van onderzoek met het mbo.  

 

 Verbeterprojecten 
 

Naast onderzoek zetten we de komende jaren ook in op verbeterprojecten in de zorgorganisaties 

gerelateerd aan de onderwerpen uit de themagroepen. Voor de uitvoering van deze 

verbeterprojecten stellen we een projectteam samen dat bestaat uit medewerkers uit de praktijk.   

Zij kunnen worden gecoacht door een implementatiedeskundige. De bestuurder faciliteert het 

projectteam en geeft vooraf goedkeuring aan de uitvoering van het verbeterproject. Kennis uit 

onderzoek, omgezet in concrete producten voor de praktijk, kan zo een plek krijgen in de dagelijkse 

zorg. Voorbeelden van verbeterprojecten zijn: de implementatie van de psychofarmacamonitor-app, 

het implementeren van moreel beraad en de ontwikkeling en implementatie van een handleiding 

‘Jeuk’ voor verzorgenden en verpleegkundigen. 
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 Cliëntparticipatie 
 

Het Kwaliteitskader stelt dat cliënten bepalen hoe zorgverleners en zorgorganisaties zo goed mogelijk 

kunnen bijdragen aan de kwaliteit van hun leven. Het is dan ook de cliënt die het resultaat van deze 

inspanningen beoordeelt. Het is aan zorgverleners en zorgorganisaties om de zorg hierop af te 

stemmen en inzichtelijk te maken op welke wijze ze hieraan werken.  

Huidige activiteiten 

De afgelopen jaren hebben we cliëntparticipatie in de projecten van het UNO-UMCG versterkt. Eind 

2018 hebben we een panel van cliëntvertegenwoordigers opgericht, dat bestaat uit 

vertegenwoordigers van de centrale cliëntenraden van de zorgpartners. 

Het panel geeft via mailraadpleging feedback op nieuwe onderzoeksvoorstellen, onder meer of zij 

het onderzoek zinvol achten en of de belasting voor cliënten bij deelname aan het onderzoek 

acceptabel is. Daarnaast denkt het panel mee over nieuwe ideeën voor onderzoek- en 

verbeterprojecten en over implementatie en kennisbenutting van onderzoeksresultaten in de 

praktijk. Ook geeft het panel advies over de uitvoering van onderzoeken, bijvoorbeeld door 

deelname aan een klankbordgroep. In de themagroep Samenwerken in de eerste lijn participeert een 

cliëntvertegenwoordiger. Twee maal per jaar komt het panel bijeen met de onderzoekers en 

implementatiedeskundigen van het UNO-UMCG om kennis en ervaringen te delen en de voortgang 

te evalueren. 

 

Voor de komende jaren beoogt het UNO-UMCG het cliëntenpanel verder te consolideren. Ook 

onderzoeken we of en in hoeverre het panel kan participeren in de andere themagroepen en 

intensiever betrokken kan worden bij de pijler Leren & Ontwikkelen.  
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 Communicatie 
 

 Communicatiedoelen 
 

De komende jaren werken we aan drie communicatiedoelen: (1) kennis en praktijkervaringen delen, 

(2) de naamsbekendheid van het UNO-UMCG vergroten en (3) het UNO-UMCG netwerk versterken. 

 

1. Kennis en praktijkervaringen delen  

 

We delen kennis en praktijkervaringen uit onderzoeken en verbeterprojecten en dragen bij aan 

structurele implementatie in de zorgpraktijk.  

 

Zorgprofessionals aan het woord 

Daarbij laten we waar mogelijk zorgprofessionals aan het woord die de nieuwe kennis of 

verbeteringen omarmen: wat levert het op, waar liepen ze tegenaan, hoe hebben ze die obstakels 

overwonnen, welke tips hebben ze voor collega’s? Dat motiveert en stimuleert andere 

zorgprofessionals of zorgorganisaties om er ook mee aan de slag te gaan. 

 

Middelen 

Voorbeelden van communicatiemiddelen die we, afhankelijk van doel en doelgroep (leerstijl, 

opleidingsniveau), inzetten zijn: website UNO-UMCG (bijv. thematische toolboxes), intranet en 

andere interne uitingen van UNO-partners, digitale nieuwsbrief UNO-UMCG, praktijkgerichte 

video’s/animaties en praktische tools zoals jaszakkaartjes en informatiewaaiers, toegankelijke good 

practices of thematische bijeenkomsten met experts en ervaringsdeskundigen. 

 

Verspreiding 

Bij de verspreiding van kennis en praktijkervaringen werken we samen met de kenniscommissies en 

de communicatieafdelingen van de aangesloten zorgorganisaties. Ook de themagroepleden hebben 

een belangrijke rol in de verspreiding van onderzoeks- en projectresultaten en voortgangsinformatie 

in hun eigen organisatie. Verder zijn de vijf andere academische netwerken ouderenzorg (verenigd in 

SANO) en ook ZonMw en Vilans essentiële partners op het gebied van kennisdeling. Met name het 

platform van Vilans heeft een groot bereik. 

 

2. Naamsbekendheid UNO-UMCG vergroten 

 

Profilering blijft uiteraard belangrijk, zowel richting externe stakeholders als binnen de 

participerende zorgorganisaties. De naamsbekendheid van het UNO-UMCG is daarbij geen doel op 

zich; het gaat erom dat zorgprofessionals en andere stakeholders ons weten te vinden als ze zelf op 

zoek zijn naar kennis of als ze onderzoeken of ze verbeterprojecten willen initiëren. In de profilering 

onderscheiden we interne en externe communicatiedoelen per doelgroep:  
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Interne doelgroepen, partners van UNO-UMCG: 

 

 Weten wat het UNO-UMCG is en doet; 

 Zijn overtuigd van de meerwaarde van het UNO-UMCG; 

 Dragen actief bij aan het realiseren van de doelstellingen van het UNO-UMCG.  

Externe doelgroepen:  

 Zien het UNO-UMCG als autoriteit op het gebied van onderzoek en kennisontwikkeling in de 

ouderenzorg;  

 Beschouwen de deelnemende zorgorganisaties als aanbieders van topzorg die werken 

volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, deelnemen aan onderzoeksprojecten en 

deze (financieel) ondersteunen; 

 Zien de sectie Ouderengeneeskunde van het UMCG als kennisexpertisecentrum voor  

complexe zorg aan ouderen in de regio Noord en Oost Nederland. 

 

Onderscheidend vermogen 

 

De meerwaarde c.q. het onderscheidend vermogen van het UNO-UMCG voor deelnemende 

zorgorganisaties is onder meer:  

 Beschikbaarheid van laatste (wetenschappelijke) kennis over zorg en behandeling van een  

gerenommeerd en betrouwbaar instituut (UMCG);  

 (Academische) deskundigheidsbevordering voor zorgprofessionals (aantrekkelijke  

werkgever);  

 Platform voor (wetenschappelijke) kennisuitwisseling;  

 Hiermee bijdragen aan kwaliteitsverbetering van zorg aan kwetsbare ouderen. 

 

Communicatieacties, die we op dit gebied voorzien, zijn:  

 Productie van een UNO-UMCG-publieksjaarverslag met ingang van 2020; 

 Participanten faciliteren bij verspreiding van nieuwe kennis en profilering deelname aan 

UNO-UMCG (o.a. via persberichten en video-animaties + factsheet ‘Wij zijn UNO-UMCG’); 

 Promoten van diensten en producten van het UNO-UMCG (bijvoorbeeld de inzet van 

implementatieadviseurs als coach); 

 Draagvlak vergroten/enthousiasmeren voor deelname aan onderzoeken of projecten van het 

UNO-UMCG (bijvoorbeeld voor Database Dementie). 

3. Netwerk versterken 

UNO-partners zien het ‘van elkaar leren’ als waardevol om gezamenlijk de ouderenzorg verder te 

verbeteren. Daarbij gaat het niet alleen om van elkaar te leren op het gebied van projecten die 

binnen het UNO-UMCG lopen, maar ook op het gebied van landelijke of regionale ontwikkelingen in 

de ouderenzorg zoals bijvoorbeeld de consequenties van Wet Zorg en Dwang, druk op de eerste lijn 

en de ontwikkeling en toepassing van zorgtechnologie. Het UNO-UMCG levert graag een bijdrage aan 

het versterken van de onderlinge contacten. 



29 
 

 
 

Beoogde communicatieacties op dit gebied zijn:  

 Overzicht bieden van lopende onderzoeks- en verbeterprojecten en de deelnemende  

zorgorganisaties per project; 

 Jaarlijks symposium, faciliteren dat zorgorganisaties van elkaar en van de UNO-projecten  

kunnen leren en gelegenheid hebben om te netwerken; 

 Uitwisseling van kennis, ervaringen en voortgangsinformatie tussen de themagroepen  

bevorderen (leden goed op de hoogte te houden van wat er speelt en waar overlap of 

mogelijkse samenwerking zit). 

Overlap 

Vanzelfsprekend zit er overlap tussen de drie communicatiedoelen. Bijvoorbeeld: door kennis uit de 

onderzoeken te delen, zetten we meteen ook het UNO-UMCG op de kaart. En door 

netwerkbijeenkomsten te organiseren, stimuleren we kennisdeling.  

 Aanpak 
 

De concrete aanpak van deze communicatiedoelen wordt, in afstemming met de 

communicatieadviseurs van de participerende zorgorganisaties, beschreven in een separaat 

communicatieplan. 
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Bijlage 1. Input zorgorganisaties meerjarenplan 2020-2023 
 

Ter voorbereiding op dit meerjarenplan is via de themagroepleden (middels een vragenlijst) en 

bestuurders (tijdens evaluatiegesprekken) input voor het meerjarenplan opgehaald. Wij hebben 

vragen gesteld over onder andere: ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau, 

scholingsbehoeften, ervaringen met de huidige manier van werken in het UNO-UMCG, samenwerken 

met onderwijsinstellingen en communicatie. Deze input hebben we gebruikt voor onze plannen.       

In deze bijlage wordt de input in een samenvatting weergegeven. 

Ontwikkelingen binnen de verpleeghuiszorg en speerpunten op organisatieniveau 

 

De meest genoemde ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau en de speerpunten van de 

organisaties tonen veel overeenkomsten. In bijna alle organisaties werden de volgende onderwerpen 

genoemd: 

 Omgaan met (Extreem) Probleemgedrag; 

 Invoering van de Wet Zorg en Dwang; 

 Gerontopsychiatrie; 

Daarnaast zijn veel organisaties bezig met; 

 Zorgtechnologie; 

 Ethiek; 

 Welzijn en persoonsgerichte zorg, positieve gezondheid; 

 Deskundigheid van medewerkers; 

 Taakverschuiving en personele krapte.  

Door sommige organisaties werden onderwerpen genoemd zoals advanced care planning, 

terugbrengen administratieve last, verbeteren medicatiereview/-veiligheid, meer samenwerking met 

onderwijsinstellingen en (leer)netwerken .  

Leren en Ontwikkelen  
 

In veel zorgorganisaties is behoefte aan scholing over probleemgedrag. Daarnaast werd het 

bevorderen van de deskundigheid van professionals genoemd. Dus vergroten effectiviteit van de 

professional, leren om te blijven leren. Maar ook is er behoefte aan meer inhoudelijke onderwerpen, 

door de ervaringen vanuit de praktijk te koppelen aan theorie. In het kader van het UNO-UMCG 

geven themagroepsleden aan dat er behoefte is aan meer kennisdelen tussen alle themagroepen.  

De twee scholingen die aangeboden zijn vanuit UNO-UMCG zijn goed ontvangen. Bij de cursus 

‘succesvol veranderen’ zaten mensen van verschillende organisaties bij elkaar. Naast dat ze 

inhoudelijk leerden over implementatie en veranderen, leerden ze elkaar kennen. De medewerkers 

gaven aan dat ze wel meer willen weten van ontwikkelingen bij andere zorginstellingen, waarbij ze 

het leernetwerk een belangrijk initiatief vonden. Ook over de workshop ‘moreel beraad’ is men 

enthousiast.  
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Huidige organisatie van het UNO-UMCG 

 

Op de vraag of men tevreden is over de huidige werkwijze waren de antwoorden positief. Door met 

één thema bezig te zijn is er meer focus. De uitdaging is om op de hoogte te blijven wat er bij de rest 

van UNO-UMCG ontwikkeld wordt en waar de andere themagroepen mee bezig zijn. Nu de 

werkwijze (met 5 kennisthema’s en 4 pijlers) steeds helderder wordt, is er behoefte aan meer 

duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden van de themagroepenleden en -voorzitters.  

Er werd meerdere malen genoemd dat men het positief vindt dat er meer aandacht en 

ondersteuning is voor implementatie en borging van kennis en producten door het aanstellen van 

adviseurs implementatie en de cursus succesvol veranderen.  

 

Communicatie 

 

De participerende zorgorganisaties zijn over het algemeen tevreden over de communicatie en de 

nieuwsbrief. Wel heeft men meer behoefte aan hulp bij het  verspreiden van informatie over het 

UNO-UMCG en de ontwikkelingen binnen de eigen organisatie. Er werden enkele tips gegeven over 

communicatie strategieën en -middelen zoals: ‘ook publicaties toevoegen in de nieuwsbrief’, ‘in de 

themagroep-vergaderingen informatie delen over andere themagroepen’, ‘naast de nieuwsbrief 1x 

per 2 jaar sessie met andere themagroepen’, ‘kennis delen door inhoudelijk symposium, per half jaar 

bijvoorbeeld door middel van pitches kennis delen’ en ‘vaker houden van inspiratiesessies’. 

 

Samenwerking met onderwijs 

 

Omdat één van de speerpunten binnen het UNO-UMCG ‘meer samenwerken met 

onderwijsinstellingen’ wordt, hebben wij aan UNO-UMCG leden gevraagd hoe zij nu samenwerken 

met de onderwijsinstellingen en welke ideeën er leven voor de samenwerking met UNO-UMCG.  

Vrijwel alle organisaties werken samen met mbo of hbo instellingen door het bieden van 

stageplaatsen, duale trajecten, enz. Sommige zorgprofessionals van instellingen geven zelf les op 

diverse opleidingen. Anderen versterken de samenwerking met mbo/hbo op inhoudelijke thema’s 

zoals bijvoorbeeld een GRZ opleiding die in gezamenlijkheid is opgezet en wordt gegeven. Ook via het 

project FAITH hebben sommige zorgprofessionals contact met het onderwijs. Andere contacten 

tussen onderwijsinstellingen en zorgorganisaties zijn er via gezamenlijke projecten zoals;  

 een associate lector die verbonden is met de onderzoekslijn Ouderen met psychische 

problemen;  

 practoraten (mbo) doen onderzoek op het gebied van zorgtechnologie in samenwerking met 

zorginstellingen;  

 onderzoek naar muziek en dementie;  

 projecten op gebied van de arbeidsmarkt. 

  



32 
 

 
 

Bijlage 2. Rollen en verantwoordelijkheden 
 

Hieronder beschrijven we een overzicht van rollen en verantwoordelijkheden van themagroepleden, 

themagroepvoorzitters, wetenschappelijk medewerkers/postdocs, implementatieadviseurs en 

bestuurders. 

Themagroeplid namens de participerende zorgorganisaties: 

 Participeert namens zijn of haar organisatie in een themagroep rondom één van de  

 kennisthema’s; 

 Heeft expertise of interesse in het betreffende kennisthema; 

 Is in staat om steeds het belang van zorgpraktijk en cliënten voor ogen te houden (‘wat heeft 

de praktijk hier aan, hoe draagt dit onderzoek/verbeterproject bij aan de kwaliteit van 

zorg/leven?’); 

 Heeft een korte lijn met bestuurder/management van de eigen organisatie, weet draagvlak 

te verwerven voor projecten van het UNO-UMCG, beschikt over een intern netwerk 

(kenniscommissie);  

 Heeft mandaat om te besluiten over de uitvoering van onderzoeks- en verbeterprojecten of 

beschikt over korte lijnen om mandaat te krijgen; 

 Neemt deel aan themagroepvergaderingen en werkt in de eigen organisatie aan 

onderzoeken en verbeterprojecten van het UNO-UCMG en de verspreiding van informatie en 

onderzoeksresultaten; 

 Fungeert als linking pin tussen de eigen organisatie, de themagroep en het UNO-UMCG: 

neemt relevante vragen, verbeterpunten en input voor onderzoek en onderzoeksvragen 

vanuit de eigen organisatie mee naar de themagroep en is aanspreekpunt voor het UNO-

UMCG; 

 Heeft zitting in de wetenschapscommissie/UNO-commissie in de eigen organisatie en brengt 

daar nieuws in over ontwikkelingen rondom het kennisthema en het UNO-UMCG;  

 Draagt bij aan het faciliteren van lopend onderzoek (bijvoorbeeld: werving van deelnemers) 

en participeert in (verbeter)projecten vanuit de themagroep. 

Themagroepvoorzitter:  

Naast de bovengenoemde taken van themagroepleden heeft een themagroepvoorzitter de volgende 

rol en verantwoordelijkheden: 

 Is bij voorkeur een professional/manager uit de zorgpraktijk die ervaring heeft met het leiden 

van kwaliteits- en/of verandertrajecten; 

 Heeft affiniteit met (wetenschappelijk) onderzoek en innovatie; 

 Is in staat om anderen te enthousiasmeren en te activeren; 

 Zit de themagroep vergaderingen voor, niet alleen technisch, bij deze rol past ook de 

inhoudelijke voorbereiding, prioritering, focus, samen met de onderzoeker en de adviseur 

implementatie; 

 Bewaakt de voortgang binnen de themagroep, is gericht op resultaten en het opleveren van 

kennis en bruikbare tools voor de zorgpraktijk; 
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 Maakt deel uit van de stuurgroep en houdt via de stuurgroep contact met de andere 

kennisthema’s en themagroepvoorzitters van het UNO-UMCG; 

Wetenschappelijk medewerker/postdoc UNO-UMCG: 

 Draagt bij aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van (onderzoeks)projecten binnen het 

programma van de themagroep, met name gericht op wetenschappelijk onderzoek (denk 

aan wetenschappelijke onderbouwing van inhoudelijke keuzes, keuze onderzoeksmethode, 

voldoen aan ethische voorwaarden, systematisch verzamelen relevante gegevens, gegevens 

analyseren, resultaten communiceren wetenschappelijke publicaties, nieuwsbrieven en 

presentaties); 

 Adviseert de themagroep over mogelijkheden rondom onderzoek (o.a. looptijd onderzoek, 

beoogde resultaten, verwachte inzet van themagroepleden); 

 Is op de hoogte van ontwikkelingen over het kennisthema in de wetenschap en in andere 

academische netwerken en informeert de themagroep hierover; 

 Kan als onderzoeker betrokken zijn bij de uitvoering van aan het thema-gerelateerde 

onderzoeksprojecten; 

 Participeert zo nodig in verbeterprojecten/implementatieonderzoek of activiteiten die 

voortkomen uit onderzoek; 

 Draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën voor onderzoek en het aanvragen van 

subsidie hiervoor. 

Implementatieadviseur UNO-UMCG: 

 Draagt bij aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het programma van de 

themagroep en richt zich daarbij met name op implementatie, kennisdeling, scholing en de 

voortgang binnen de themagroep; 

 Is samen met de themagroepvoorzitter, aanjager van de uitvoering van projecten binnen het 

programma van de themagroep, door de andere themagroepleden te ondersteunen en te 

adviseren en af te stemmen met betrokkenen; 

 Draagt bij aan de vertaling van (nieuwe) kennis naar concrete verbeterprojecten, scholingen 

of producten zoals handreikingen voor de praktijk; 

 Coacht en stimuleert medewerkers uit de zorgpraktijk bij de implementatie van 

verbeterprojecten van het UNO-UMCG, de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek en 

scholingsprogramma’s en de monitoring van de voortgang; 

 Adviseert onderzoekers en de andere themagroepleden over implementatie; 

 Ondersteunt andere themagroepleden bij het delen van voortgangsinformatie over het UNO-

UMCG in de eigen organisatie, bijvoorbeeld door periodiek deel te nemen aan het overleg 

van de wetenschapscommissie/UNO-commissie in de eigen organisatie; 

 Geeft scholing aan zorgprofessionals (zoals de training ‘Succesvol veranderen’);  

 Levert een actieve bijdrage met betrekking tot de samenwerking met onderwijsinstellingen 

(mbo/hbo/wo); 

 Levert een actieve bijdrage aan de professionalisering van het UNO-UMCG. 
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Bestuurders van zorgorganisaties die participeren in het UNO-UMCG: 

 Verbindt het strategisch, kwaliteits-, onderzoeks- en/of opleidingsbeleid van de eigen 

organisatie met het beleid van het UNO-UMCG;  

 Kiest (samen met de wetenschapscommissie) minimaal één kennisthema van het UNO-

UMCG waarop de organisatie zich focust en in investeert;  

 Draagt intern uit dat wetenschappelijk onderzoek en innovaties van belang zijn bij 

kwaliteitsverbetering van de zorg; 

 Is op de hoogte van en betrokken bij de activiteiten van het UNO-UMCG in de eigen 

organisatie, bijvoorbeeld door periodiek de voortgang te bespreken met de medewerkers die 

participeren in de themagroepen; 

 Zorgt voor een infrastructuur in de eigen organisatie waardoor het themagroeplid kennis kan 

delen en ophalen van en voor UNO-UMCG (kenniscommissie/UNO-commissie);  

 Faciliteert themagroepleden, leden van de eigen wetenschapscommissie/UNO-UMCG en 

andere betrokken medewerkers in tijd. 
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Bijlage 3. Aanbevelingen interne kenniscommissie 
 

Kennisinfrastructuur in zorgorganisaties: Interne commissie als ‘linking pin’  

Van verschillende kanten komt nieuwe kennis de zorgorganisatie binnen. Om ervoor te zorgen dat 

die kennis de juiste plek bereikt is een heldere infrastructuur van groot belang, met de 

kenniscommissie als spin in het web. Dit document geeft handvatten voor de oprichting van zo’n 

kenniscommissie.  

 

Zorgorganisaties die participeren in het UNO-UMCG streven ernaar om kennisthema’s, activiteiten 

en informatie van het UNO-UMCG intern in te bedden en breed uit te dragen. Daarnaast is iedere 

organisatie ook zelf actief op het gebied van innoveren, onderzoeken en opleiden.  

 

Doel kenniscommissie  

Het doel van de commissie is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg 

voor kwetsbare ouderen (vaak met dementie). Belangrijkste middelen hierin zijn:  

 

 Onderzoek initiëren en waar mogelijk uitvoeren;  

 Kennis delen;  

 Helpen om kennis toe te passen in de praktijk;  

 Stimuleren om te werken volgens de meest recente (evidence- en practice-based) inzichten. 

Het UNO-UMCG wil optimaal aansluiten bij behoeften en kennisvragen uit de praktijk. De commissie 

functioneert als ‘linking pin’ tussen de zorgorganisatie en de themagroep(en) van het UNO-UMCG. 

  

Taken en verantwoordelijkheden  

 

 Intern aanspreekpunt voor de themagroepen van het UNO-UMCG;  

 Ervoor zorgen dat (één of meerdere) kennisthema’s van het UNO-UMCG verbonden zijn met 

strategische speerpunten van de organisatie;  

 Bijdragen aan het realiseren van het meerjarenplan van het UNO-UMCG;  

 Zorgen dat (nieuwe) wetenschappelijke kennis, scholing en innovaties onderdeel zijn van 

beleids- en opleidingsplannen van de organisatie. Deelnemen aan onderzoeksprojecten, 

beoordelen van onderzoeksprojecten op bijvoorbeeld kwaliteit, uitvoerbaarheid belasting en 

toegevoegde waarde voor cliënten en zorgmedewerkers;  

 Via de UNO-UMCG-themagroepleden onderwerpen aandragen vanuit de eigen organisatie 

voor onderzoek en verbeterprojecten op basis van wensen en behoeften;  

 Stimuleren dat onderzoek en verbeterprojecten vanuit het UNO-UMCG worden 

geïmplementeerd in de eigen organisatie;  

 Stimuleren dat medewerkers open staan voor innovaties, blijven leren en werken volgens 

evidence- en practice-based inzichten.  

 



36 
 

 
 

Naam commissie  

 

De zorgorganisatie kan uiteraard zelf bepalen welke naam de commissie krijgt. Sommige organisaties 

kiezen bewust wel of juist niet voor ‘wetenschapscommissie’, omdat het woord ‘wetenschap’ 

bepaalde stakeholders niet of juist wel aanspreekt. Enkele voorbeelden van namen zijn: 

  

 Wetenschapscommissie;  

 Onderzoekscommissie;  

 Kenniscommissie;  

 Onderzoek- en Kenniscommissie;  

 Blijven leren-commissie;  

 Kennis- en expertisecentrum; 

 UNO-UMCG commissie;  

 Zorginnovatieteam;  

 Wetenschap- en praktijkcommissie.  

Samenstelling  

In de commissie zit in ieder geval het themagroeplid van het UNO-UMCG. De andere leden zijn 

medewerkers die in hun werk te maken hebben met onderzoek, het verbeteren van de kwaliteit van 

zorg en/of innovaties, het ontwikkelen van beleid en kennisdelen. Een voorbeeld van de 

samenstelling:  

 (hbo/regie)-verpleegkundige;  

 Specialist Ouderengeneeskunde;  

 Psycholoog (en/of andere paramedici);  

 Kwaliteitsmedewerker;  

 Opleidingsfunctionaris;  

 Communicatiemedewerker;  

 Vertegenwoordiger van het management.  

Aandachtspunten:  

 Er zijn korte lijnen met cliëntvertegenwoordigers en het bestuur;  

 Vertegenwoordiging uit verschillende locaties; 

 De leden van de commissie vormen de ‘linking pin’ tussen de commissie en hun eigen 

beroepsgroep en multidisciplinaire team. Ze hebben als taak de doelen van de commissie om 

te zetten in concrete plannen en acties.  

Frequentie  

Om voortgang en continuïteit te houden in de onderwerpen moet de commissie regelmatig bijeen 

komen. Denk aan 4 tot 6 keer per jaar.  

Randvoorwaarde  

Deelnemers aan de commissie zijn gefaciliteerd in tijd.  
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Meer weten?  

Neem dan contact op met één van onze adviseurs implementatie, Ivonne Lesman of Henriette van 

der Kloet: 

Ivonne Lesman: g.a.t.lesman-leegte@umcg.nl of 06-55321238  

Henriette van der Kloet: h.van.der.kloet@umcg.nl of 06-25649888 

 

 

 

 

 


