
Nieuwe medewerkers voor het UNO-UMCG 
 
Onlangs startten zes nieuwe medewerkers: onderzoeker Elleke Landeweer, promovenda Janouk 
Kosters, junior onderzoeker Naomi Rasing, onderzoeksassistent Cecile Nieuwenhuys en 
implementatiedeskundigen Gera Welker en Sacha van Twillert.  
 
Elleke Landeweer richt zich op wetenschappelijk onderzoek rondom het kennisthema Zorgrelaties van het 
UNO-UMCG. Gera Welker en Sacha van Twillert gaan ondersteuning geven bij het doorvoeren van 
kwaliteitsverbeteringen in de zorgpraktijk. Naomi Rasing werkt voor het onderzoek Psychofarmacamonitor, 
Cecile Nieuwenhuys voor het onderzoek ‘Perspectieven op besluitvorming’ en Janouk Kosters doet 
onderzoek naar de invloed van geluid op probleemgedrag.  
 
 

 
 
 

 
Elleke Landeweer: “Ik heb een achtergrond in de wijsbegeerte, 
specialisatie ethiek, en ben gepromoveerd op verschillende 
onderzoeken binnen de psychiatrie om het toepassen van dwang, zoals 
het gebruik van separeercellen of gedwongen medicatie, te 
verminderen. Daarbij heb ik met name gekeken naar morele spanningen 
en dilemma’s en wat stakeholders nodig hadden om hun praktijken te 
verbeteren. De afgelopen twee jaar werkte ik als postdoc onderzoeker in 
Oslo, waar ik onderzoek deed naar de morele waarde en rol van 
naasten in de psychiatrie.”  

 

 
 

 
Gera Welker: “Na een studie Sociologie en een opleiding logistiek heb ik 
gewerkt als logistiek adviseur, hoofd Kwaliteitszorg en als docent 
Bedrijfskunde, operations management en kwaliteit. In 2004 ben ik 
gepromoveerd in de Bedrijfskunde en als UD gaan werken aan de 
faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Sinds 2010 werk ik in 
het UMCG als implementatiedeskundige bij het Kenniscentrum Kwaliteit 
& Veiligheid. Mijn aandachtsgebieden zijn implementatie, Clinical 
Governance, teamsamenwerking, leiderschap en intrinsieke motivatie.” 

 

 

 

Sacha van Twillert: “Voordat ik in het UMCG implementatiekundige werd 
bij het Kenniscentrum Kwaliteit & Veiligheid, heb ik jaren gewerkt in het 
Centrum voor Revalidatie (Beatrixoord). Vanaf 2007 als projectleider 
innovatie en implementatie, gecombineerd met een promotieonderzoek 
op een innovatie-en implementatieproject en voor 2007 als 
fysiotherapeut. Als projectleider hield ik mij vooral bezig met 
implementatievraagstukken rondom thema’s zoals zelfmanagement, 
eigen regie, patiënt centraal; hoe vertaal je zulke concepten in co-
creatie met professionals en patiënten naar concrete (be)-handelingen 
in de praktijk?”  

 
 

 

 
Cecile Nieuwenhuys: “Bij het UNO-UMCG ben ik parttime 
onderzoeksassistent voor de studie ‘Perspectieven op besluitvorming 
rondom probleemgedrag bij mensen met dementie in verpleeghuizen’. 
Daarnaast ben ik onderzoeksassistent in Isala Zwolle bij de studie over 
geriatrische revalidatiezorg voor COPD-patiënten die door een 
exacerbatie in het ziekenhuis werden opgenomen.” 



 

 

                  

Janouk Kosters: “Onder leiding van Sytse Zuidema en Dika Luijendijk 
werk ik als promovendus voor het geluidsproject MoSART+ van het 
UNO-UMCG, waarbij we onderzoek doen naar de invloed van geluid op 
probleemgedrag bij dementie. Hiervoor heb ik een master Psychologie 
(Human Factors & Engineering Psychology) gevolgd aan de Universiteit 
Twente.” 

 

                        

Naomi Rasing: “Ik ga als junior onderzoeker aan de slag met het 
ontwikkelen van een webapplicatie, waarin de Psychofarmacamonitor 
en de nieuwe Verenso-richtlijn Probleemgedrag Dementie geïntegreerd 
zullen worden. In augustus heb ik de Master Gezondheidspsychologie 
& Technologie aan de Universiteit Twente afgerond en daarvoor heb ik 
de Bachelor Muziektherapie aan het ArtEZ Conservatorium gedaan.”  

 


