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Voorwoord 
De kracht van 
samenwerken
2020 begon met goed nieuws. Subsidieverstrekker ZonMw liet 
weten dat de financiering van een omvangrijke internationale 
studie naar het effect van muziektherapie rond was. Reden 
voor een feestje! Een ander feestje werd gevierd tijdens het 
UNO-UMCG-symposium in MartiniPlaza met ruim zeshonderd 
deelnemers. Niet veel later ging de wereld op slot. 

Veerkracht
Er brak een tijd aan die enorm veel veerkracht heeft gevraagd 
van iedereen. Vooral van mensen die dagelijks werkzaam zijn in 
de verpleeghuiszorg. En natuurlijk van cliënten en hun naasten. 

Ook voor onderzoekers, implementatieadviseurs en andere 
medewerkers van het UNO-UMCG was het een jaar dat vroeg om 
flexibiliteit. Onderzoeken kregen waar mogelijk een aangepaste 
opzet, cursussen werden zo snel als mogelijk was omgezet in 
een online variant. 

Inzicht in de actuele situatie
Hoe zwaar de coronacrisis ook was en is, het werd weer eens 
haarscherp zichtbaar welke mooie resultaten krachtenbundeling 
kan opleveren. Samen met collega-netwerken startten we 
meerdere onderzoeken over corona in het verpleeghuis, die het 
ministerie van VWS inzicht gaven in de actuele situatie in de 
ouderenzorg. U leest er meer over in dit magazine. 

Mijn grote dank gaat uit naar alle bestuurders, themagroepleden, 
leden van het cliëntenpanel en deelnemers aan lopende en 
nieuwe onderzoeken van het UNO-UMCG en collega-netwerken, 
die ondanks de crisis in hun verpleeghuis bereid waren om 
onderzoeksactiviteiten en themagroepen voort te zetten. 

Prof. dr. Sytse Zuidema, 
Hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie,  
voorzitter UNO-UMCG

Juni 2021
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Wie zijn we en wat doen we? 
De kracht van ons netwerk
In het UNO-UMCG werken onderzoekers, zorgprofessionals, onderwijsmedewerkers en andere betrokkenen samen aan 
(nog) betere zorg voor kwetsbare ouderen, thuis en in het verpleeghuis.  Sinds de oprichting in 2014 is het UNO-UMCG 
uitgegroeid tot een volwassen regionaal netwerk van twintig verpleeghuisorganisaties in Noord- en Oost-Nederland en 
het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). 

Focus op vijf kennisthema’s
Het UNO-UMCG ontwikkelt, verzamelt 
en deelt kennis en helpt bij het toepassen 
en implementeren ervan in zorgpraktijk 
en onderwijs. De focus ligt op vijf ken-
nisthema’s:

Het UNO-UMCG werkt met vijf kennist-
hema’s: 

•  Het kennisthema Pijn, functioneren 
en welbevinden richt zich op onder-
zoek naar pijn bij dementie en op 
andere onderzoeken om het functio-
neren en welbevinden van kwetsbare 
ouderen te verbeteren.

•  Doel van het kennisthema Probleem-
gedrag is om meer inzicht te krijgen 
in factoren die het gedrag kunnen 
beïnvloeden, zodat probleemgedrag 
bij ouderen met dementie beter voor-
komen en behandeld kan worden. Er 
wordt onder meer onderzoek gedaan 
naar de invloed van geluid en van de 
fysieke omgeving en naar het effect 
van muziektherapie. 

•  Het kennisthema Samenwerken in de 
1e lijn richt zich op een goede samen-
werking tussen wijkverpleegkundige, 
huisarts, specialist ouderengenees-
kunde en de cliënt. En op kennisuit-
wisseling tussen ouderenzorg in het 
verpleeghuis en thuis. 

•  Het kennisthema Zorgethiek ontwik-
kelt handvatten voor het omgaan met 
morele dilemma’s rondom persoons-
gerichte zorg. Bijvoorbeeld: Welke 
bijdrage in de zorg kun je van familie 
vragen en wat gaat te ver? En: hoe ga 
je als zorgprofessional om met de ethi-
sche dilemma’s die kunnen ontstaan 
bij de uitvoering van de Wet Zorg en 
Dwang? 

•  Het kennisthema Medicatieveiligheid 
richt zich op passend gebruik van 
medicatie bij kwetsbare ouderen. Er 
wordt onderzoek gedaan om goede af-
wegingen te kunnen maken tussen de 
voor- en nadelen van medicijnen bij 
kwetsbare ouderen, zoals preventieve 
cardiovasculaire medicatie.

Cliënt-
participatie

Wetenschappelijk
onderzoek

Leren &
Ontwikkelen

Probleem-
gedrag

ZorgethiekMedicatie-
veiligheid

Samenwerken
in de 1e lijn

Pijn, Functioneren
en Welbevinden

Cliënt-
participatie

Wetenschappelijk
onderzoek

Leren &
Ontwikkelen

Probleem-
gedrag

ZorgethiekMedicatie-
veiligheid

Samenwerken
in de 1e lijn

Pijn, Functioneren
en Welbevinden

Cliënt-
participatie

Wetenschappelijk
onderzoek

Leren &
Ontwikkelen

Probleem-
gedrag

ZorgethiekMedicatie-
veiligheid

Samenwerken
in de 1e lijn

Pijn, Functioneren
en Welbevinden

–
4

UNO-UMCG:  WIE  Z IJN WE EN WAT DOEN WE?
–



Fundament onder het netwerk
In alle vijf kennisthema’s van het 
UNO-UMCG zijn deze activiteiten van 
belang:

Wetenschappelijk onderzoek 

De wetenschappelijke onderzoeken van 
het UNO-UMCG zijn praktijkgericht. Dat 
houdt in dat probleem- en vraagstel-
ling(en) vanuit de zorgpraktijk centraal 
staan, dat de onderzoeken over het al-
gemeen samen met mensen uit de zorg-
praktijk worden uitgevoerd en dat de on-
derzoeksopzet en de terugkoppeling van 
de resultaten zoveel mogelijk worden af-
gestemd op de situatie in de zorgpraktijk.  
Voorbeelden van onderzoeksprojecten 
vindt u verderop in dit magazine en op 
www.uno-umcg.nl.

Leren & Ontwikkelen 

Het UNO-UMCG adviseert over de imple-
mentatie van nieuwe (wetenschappelijke) 
kennis of inzichten, werkt bij het ontwik-
kelen en delen van (wetenschappelijke) 
kennis nauw samen met de zorgprofes-
sionals en mbo-, hbo- en wo-onderwijs 
en ontwikkelt scholing voor zorgprofes-
sionals. In 2020 gaven we, online in ver-
band met corona, scholingen over mo-
reel beraad (Wat is goede zorg?) en over 
implementatie (Succesvol veranderen). 
Daarnaast adviseert het UNO-UMCG over 
de implementatie van een wetenschaps-
commissie in de zorgorganisaties, om 
ervoor te zorgen dat onderzoek en UNO- 
UMCG-activiteiten organisatiebreed goed 
verankerd zijn. 

Cliëntparticipatie 

Het UNO-UMCG wil onderzoek goed la-
ten aansluiten op de (zorg)behoeften van 
cliënten. Het cliëntenpanel denkt mee 
over onderzoek en activiteiten van het 
UNO-UMCG. Het cliëntenpanel bestaat 
uit vertegenwoordigers van verpleeg-
huisbewoners Vaak zijn zij ook actief in 
cliëntenraden van de aangesloten ver-
pleeghuizen. Ook in 2020 heeft het cliën-
tenpanel waardevolle input geleverd voor 
onderzoeksopzetten, subsidieaanvragen 
en vertaling van onderzoeksresultaten 
naar de zorgpraktijk. 

“Bijdragen aan onderzoek levert 
altijd iets positiefs op”
“Deelnemen aan onderzoek in de ouderenzorg is belangrijk voor je cliënten en 
voor jezelf”, zegt Trees Flapper. Flapper is lid van het UNO-UMCG-cliëntenpanel 
en voorzitter van de centrale cliëntenraad van Noorderbreedte. Zelf werkte ze 
lange tijd als diëtist en (project)manager bij zorgorganisatie De Friese Wouden. 

Bewustwording
“Meedoen aan onderzoek kost tijd en die 
heb je maar weinig als je in de ouderen-
zorg werkt. Ook duurt een onderzoeks- 
traject vaak vrij lang voordat de resulta-
ten daadwerkelijk iets opleveren voor de 
praktijk. Maar alleen al het invullen van 
een vragenlijst of het deelnemen aan een 
focusgroep maakt dat je gaat nadenken 
over de eigen werkzaamheden als verzor-
gende of verpleegkundige.”

Meer houvast
“Onderzoek hielp mij dus om me per-
soonlijk te ontwikkelen in mijn werk-
zaamheden binnen de ouderenzorg. 
Daarnaast denk ik dat onderzoek een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan 
het verbeteren van de ouderenzorg. Met 
name gedragsonderzoek vind ik waar-
devol. Bijvoorbeeld het muziektherapie- 
onderzoek of het geluidsonderzoek van 
het UNO-UMCG. Door dit soort onderzoe-
ken realiseer je je welke aspecten er alle-
maal kunnen meespelen in het gedrag van  
ouderen met dementie. Dat geeft zorg-
medewerkers mogelijk meer houvast hoe 
hiermee om te gaan.” 

Invullen voor een ander
“Mijn deelname aan het cliëntenpanel 
van UNO-UMCG ervaar ik als waardevol 

en positief. De onderzoekers staan open 
voor feedback en om over hun werk te 
vertellen. De inbreng van het cliënten- 
panel helpt om het cliëntenperspectief 
niet uit het oog te verliezen. Ik heb in 
mijn werk in de ouderenzorg nogal eens 
ervaren dat vooral de oudere generatie 
zich nog makkelijk laat leiden. Ik dacht 
toen wel eens: hebben we niet de neiging 
om te snel voor ouderen in te vullen wat 
goed voor hen is? En vergeten we daar-
door niet wat ouderen zelf belangrijk vin-
den? Het cliëntenpanel houdt zich onder 
andere bezig met een vraag als: worden 
er thema’s onderzocht die echt belangrijk 
zijn voor de kwetsbare oudere? Maar ook 
praktische zaken zoals feedback geven op 
vragenlijsten voor deelnemers van onder-
zoek, worden aan het cliëntenpanel voor-
gelegd.”
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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. UNO-UMCG in 2020

UNO-UMCG:  
20 ouderenzorgorganisaties 

en het UMCG

Start samenwerking met 
4 mbo-, 4 hbo- en wo-in-
stellingen & Aanstelling 

twee implementatie-
adviseurs onderwijs

22 workshops/
presentaties op symposia 

en bijeenkomsten

ca 28.400 medewerkers

3 cursusdagen ‘Succesvol 
veranderen’ (2 online) voor 

20 zorgprofessionals

1 workshop 
‘Wat is goede zorg?’

22 wetenschappelijke  
publicaties

3 handleidingen 
voor implementatie 

specifiek product

5 themagroepen met  
ca. 30 zorgprofessionals,  

8 onderzoekers en 
2 implementatieadviseurs

16 HBO-V  
onderzoeksstages

630 deelnemers 
symposium UNO-UMCG

3 workshops PAIC in 
zorgorganisaties

2 bijeenkomsten 
Moreel Beraad

ca 24.500 cliënten

 1  Carintreggeland ••
2  De Hoven •
3  Dignis •
4  Icare •
5  Interzorg •
6  KwadrantGroep •••
7  Liberein •
8   Livio •
9  Meriant ••
10  Noorderboog •
11  Noorderbreedte ••

12  Noorderzorg •
13  Patyna •
14  Tangenborgh •
15  Treant •
16  TriviumMeulenbeltZorg •
17  UMCG •••••
18  ZINN •
19  Zorggroep Groningen •
20  Zorggroep Meander •
21  Zonnehuisgroep Noord • 1

21

20

3

45

6

7 8

9

10

11

12

13

1415

16

1718

19

2 Wie horen erbij?

  Lid themagroep Probleemgedrag

  Lid van themagroep Pijn, 
Functioneren en Welbevinden

   Lid van themagroep Samenwerken 
in de 1e lijn

  Lid van themagroep 
Medicatieveiligheid

  Lid van themagroep Zorgethiek

274 zorglocaties

–
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Samen kom je verder
Het UNO-UMCG neemt volop deel aan samenwerkings-
verbanden op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Voor-
beelden van samenwerkingspartners zijn:  

•  SANO (Samenwerkende Academische Netwerken 
Ouderenzorg)

•  ZonMw
•  FAITH (expertise- en onderzoeksnetwerk gericht op 

kwetsbaarheid) 
•  Mbo- en hbo-instellingen in Noord- en Oost-

NederlandVilans
• Verenso
•  Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ)
•  AHON (Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk van 

het UMCG)
•  INterdem (psychosociale interventie bij dementie)
•  Alzheimer Centrum Groningen
•  Associatie van Academische Werkplaatsen 

Verstandelijke Beperkingen
•  Universiteiten, waaronder Rijksuniversiteit 

Groningen, Universiteit voor Humanistiek Utrecht, 
Universiteit Twente

•  Netwerk ZON (netwerk voor zorg- en 
welzijnsopleidingen in Groningen, Drenthe en Noord-
Overijssel)

• Vilans

Themagroepen rondom kennisthema’s 
Rondom de vijf kennisthema’s van 
het UNO-UMCG zijn themagroepen 
gevormd. Daarin zitten zorgprofessi-
onals uit de ouderenzorgorganisaties 
– zoals verpleegkundigen, artsen, psy-
chologen, kwaliteitsmedewerkers en 
beleidsmedewerkers, wetenschap-
pelijk onderzoekers en implementa-
tieadviseurs van het UNO-UMCG en 
zo mogelijk een afgevaardigde van 
het cliëntenpanel. De themagroepen 
komen ongeveer om de maand bijeen. 

Wetenschapscommissies
De themagroepleden vormen de verbin-
ding met de eigen interne organisaties, 
waarin (onderzoeks)projecten worden 
besproken via een wetenschapscommis-
sie of ander regulier overleg. Steeds meer 
zorgorganisaties beschikken over een 
wetenschaps- of kenniscommissie, die 
mede bepaalt aan welke onderzoeken de 
zorgorganisatie meedoet, intern deelne-
mers voor onderzoek werft en bijdraagt 
aan de verspreiding van voortgangs- en 
uitkomstinformatie van onderzoek. The-
magroepleden vormen de belangrijke 
brug tussen onderzoek en praktijk. Idea-
liter is een themagroeplid van het UNO-
UMCG ook lid van de eigen wetenschaps-
commissie. 

Stuurgroep en bestuurders
Naast de themagroepen heeft het UNO-
UMCG een stuurgroep, die de voort-
gang volgt en drie tot vier keer per jaar 
samenkomt. Verder is er jaarlijks een 
bestuurdersoverleg. De stuurgroep doet 
dan verslag van de resultaten en legt een 
jaarplan en begroting voor het komende 
jaar ter goedkeuring voor aan de bestuur-
ders van alle deelnemende organisaties. 
Met de bestuurders worden vervolgens 
afspraken gemaakt over de inzet van 
medewerkers, bijvoorbeeld als lid van 
themagroepen, en het deelnemen aan 
wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt 
besproken welke actuele kwesties in de 
zorg het UNO-UMCG verder zou kunnen 
uitdiepen. 

 Internationale samenwerking
Daarnaast neemt het UNO-UMCG deel aan meerdere interna-
tionale samenwerkingsverbanden, waaronder onderzoeks- 
projecten in Noorwegen, Duitsland, China, het Europese 
pijnnetwerk, het internationale netwerk voor muziekthera-
peuten en de International Joint Research Group Move in Age  
(onderzoek met Hanze, UMCG en Vrije Universiteit Brussel naar  
paratonie).

–
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Wetenschappelijk onderzoek 
in tijden van corona
Kort na het UNO-UMCG-symposium (zie verderop in dit magazine) verspreidde corona zich 
ook in Nederland op steeds grotere schaal. Alle zeilen bijzetten, daar kwam het op neer in 
ziekenhuis, verpleeghuis en thuis. Ook de onderzoeken en activiteiten van het UNO-UMCG 
kregen een aangepaste werkwijze. Zo konden lopende onderzoeken niet langer fysiek in 
verpleeghuizen plaatsvinden. Waar mogelijk zetten we ze op afstand voort, bijvoorbeeld 
via telefoon of videobellen. Daarnaast startten we samen met de andere netwerken 
ouderenzorg in Nederland, verenigd in SANO (Samenwerkende Academische Netwerken 
Ouderenzorg), een aantal onderzoeken specifiek gericht op corona en de corona-crisis in 
de ouderenzorg.  

–
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“Natuurlijk mis ik de bezoekjes,  
maar wat moet dat moet”
Bewoners reageerden verschillend op de sluiting van hun verpleeghuis tijdens 
de eerste coronagolf. Hieronder de ervaringen van mevrouw Dien Pots (95), 
bewoner van een psychogeriatrische afdeling van Carintreggeland, in het 
voorjaar van 2020.

Weet u waarom er geen bezoek mag 
komen?
“Eerst wist ik niet precies wat er aan de 
hand was. Soms vergeet ik dat wel eens. 
Ik heb de minister wel op tv horen zeg-
gen dat bezoek niet mag. Natuurlijk is het 
niet fijn. De zusters doen hun best, hoor. 
Maar met bezoek is het hier toch gezelli-
ger. Het geeft ook afleiding. ”

Hoe krijgt u op dit moment wat 
afleiding?
“Ik brei op dit moment heel veel. Dat 
deed ik eerder ook, maar de laatste tijd 
had ik er niet zo veel zin meer in. Ik ben 
gevraagd om vlaggen te breien. Dat is een 
hele klus, maar dat geeft niet. Ook wor-
den er dingen georganiseerd. Vanmiddag 
komt er buiten iemand optreden. Ik ben 
benieuwd.”

En hoe houdt u contact met uw 
familie?
“Ik krijg kaartjes. En heel soms spreek ik 
een van mijn dochters of mijn nichtje. Die 

komen dan iets voor mij brengen. Kleding 
bijvoorbeeld of eendeneieren. Eendenei-
eren vind ik namelijk erg lekker. Als ze 
iets komen brengen, brengt een van de 
zusters mij even naar de tuin. De zuster 
neemt daar de spullen in ontvangst en on-
dertussen kan ik even met mijn dochter 
of nichtje praten. Ik mag niet voorbij het 
lint. Dat is te gevaarlijk. Bellen doen we 
ook. Mijn dochters hebben in overleg met 
de zusters een telefoon afgegeven, waar 
we elkaar ook op kunnen zien. Daar ben 
ik heel blij mee. Het voelt een beetje alsof 
ze echt bij je zijn als we bellen. De zusters 
nemen de telefoon voor me op, want dat is 
iets waar ik geen verstand van heb.”

Zou u bezoek toelaten, als u het voor 
het zeggen had?
“Nee, bezoek is veel te gevaarlijk. Ik zie 
genoeg nare beelden op tv. Je kunt dood-
gaan aan dat virus. En dat was ik nog niet 
van plan. Natuurlijk mis ik de bezoekjes. 
Daar kun je over zeuren, maar wat heeft 
dat voor zin? Wat moet dat moet.”

Heeft u misschien nog een boodschap 
of een wens voor de buitenwereld?
“Ik zou het niet weten. We moeten het 
gewoon maar even met elkaar uitzingen 
zo. En er het beste van maken. En ik hoop 
natuurlijk dat mijn kinderen en familie 
weer snel op bezoek mogen komen, want 
ik mis ze wel!”

Mevrouw Pots is inmiddels overleden aan een 
hersenbloeding. Dit interview is met toestem-
ming van de familie geplaatst.

“Bewoners geen knuffel kunnen geven, dat vind ik erg”
In het voorjaar van 2020 interviewden we verzorgende Jennifer Jansen, werk-
zaam op een psychogeriatrische locatie van Zorggroep Meander over de situa-
tie in het verpleeghuis. 

“De corona-maatrege-
len hebben een enorme 
impact. Op bewoners, 
op hun familie en ook 
op ons. Familie en vrij-
willigers mogen niet 

meer in het verpleeghuis komen. Dat be-
tekent dat er voor ons meer te doen is. We 
proberen het contact tussen bewoners en 
familie zo goed mogelijk te faciliteren. 
Familie kan ons op elk moment bellen. 
We maken filmpjes van bewoners, delen 

die via FamilieNet met familie en krijgen 
filmpjes terug die we aan bewoners laten 
zien. Dat is heel ontroerend.”

Stoepkrijt-tekening
“Als ik naar buiten kijk, zie ik op de par-
keerplaats voor onze locatie een mooie 
stoepkrijt-tekening van kleinkinderen 
met de tekst ‘Wij denken aan jullie’. 
Prachtig en verdrietig tegelijk. Met Pasen 
gaan we kaarten maken met de bewo-
ners, die we dan opsturen naar familie.”

Samen lachen
“Bewoners geen knuffel kunnen geven, 
dat vind ik erg”. Dat warme contact, dat 
doet zoveel met een mens en dat kan nu 
niet. Als ik vooruitkijk ben ik wel bang dat 
bewoners hun partner of kinderen straks 
misschien niet meer herkennen. Dat 
lijkt me vreselijk. De bewoners begrijpen 
niets van wat er gaande is. Als ik in vol 
ornaat aan hun bed sta, met mondkapje 
en handschoenen, barsten ze in lachen 
uit. Dat is ook nog wel lachwekkend. En 
dat hebben we nodig in deze tijd, af en 
toe samen lachen.”

–
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Onderzoek naar impact van corona  
op werkdruk en ziekteverzuim
Een derde van de medewerkers die voor besmette bewoners zorgt kampt met burn-out en depressieve klachten.  
Dat blijkt uit een enquête over de gezondheid en het welzijn van verpleeghuismedewerkers tijdens de coronapandemie. 
De enquête is onderdeel van een onderzoek dat wordt uitgevoerd door het UNO-UMCG en collega-netwerk UNC-ZH. 

Het onderzoek onder verpleeghuis- 
medewerkers bestaat uit drie onder-
delen op drie meetmomenten: een  
medewerkers-enquête, een analyse van 
verzuimcijfers over 2019 en 2020 en een 
inventarisatie van de corona-maatrege-
len in verpleeghuizen. De resultaten in 
dit artikel zijn afkomstig van het tweede 
meetmoment, dat plaatsvond tussen ok-
tober en december 2020. De enquête is in-
gevuld door circa 1700 medewerkers van 
tien grote zorgorganisaties met meerdere 
locaties verdeeld over heel Nederland.

Zorgwekkend
In de enquête werden onder meer vragen 
gesteld over de ervaren werkstress tijdens 
corona en over burn-out en depressieve 
klachten. Zorgwekkend is dat een derde 
van de medewerkers die voor besmette 
bewoners zorgden bij het tweede meet-
moment aangeeft met burn-out (31%) en 
depressieve klachten (27%) te kampen. 
Bij medewerkers zonder direct contact 

met besmette bewoners liggen deze per-
centages lager (burn-out 22% en depres-
sieve klachten 21%). Energievreters zoals 
een hoge werkdruk, aangrijpende emoti-
onele situaties en het moeten nemen van 
moeilijke beslissingen geven extra belas-
ting en werkstress. Ze kunnen uiteinde-
lijk resulteren in mentale gezondheids-
problemen. 

De groep medewerkers die voor besmette 
bewoners heeft gezorgd, geeft in de en-
quête aan vaker last te hebben van deze 
energievreters. Energievreters zijn te com-
penseren met energiegevers zoals een goe-
de werksfeer, prettige samenwerking en 
steun vanuit leidinggevenden en collega’s. 
Er is tussen beide groepen echter geen 
verschil in energiegevers gevonden.

Ziekteverzuim
Het gemiddelde verzuim in alle deelne-
mende organisaties is tussen september 
2020 en december 2020 met 1% is gestegen 

van 7.5% in 2019 naar 8.5% in 2020. De 
toename verschilt per regio. In West- en 
Zuid-Nederland, waar in het voorjaar 
veel besmettingen zijn geweest, is het 
verzuim hoog. Opmerkelijk is dat het ge-
middelde verzuim van de organisaties in 
Noord-Midden Nederland, licht stijgt van 
september 2020 tot december 2020. Mo-
gelijk heeft dit te maken met de oplopen-
de besmettingscijfers in Noord-Midden 
Nederland vanaf eind september.

Coronamaatregelen in 
verpleeghuizen
De resultaten van de enquête geven de 
organisaties inzicht in factoren die stress 
bij hun medewerkers veroorzaken. Met 
behulp van een overzicht van ‘best practi-
ces’ op het gebied van ondersteuning van 
personeel kunnen de organisaties gerich-
te verbeteracties uitzetten. 

  Bekijk het factsheet over dit onderzoek op 
www.uno-umcg.nl

Samenwerkende netwerken
Ga naar www.academischeouderenzorg.nl 
voor informatie over andere corona-
onderzoeken waar het UNO-UMCG aan 
meewerkte.
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Behandelaren zien negatieve 
én positieve gevolgen van 
coronamaatregelen
De strenge maatregelen tijdens de eerste coronagolf, waar-
onder het bezoekverbod, hadden zowel negatieve als posi-
tieve gevolgen voor verpleeghuisbewoners. Dat blijkt uit 
observaties en ervaringen van behandelaren. Ze zijn in 
kaart zijn gebracht in een exploratief kwalitatief onder-
zoek van het UNO-UMCG.

Negatieve gevolgen uitten zich volgens de behandelaren 
onder meer in eenzaamheid en somberheidsklachten. Po-
sitieve gevolgen zagen zij bij mensen met een gevorderd 
stadium van dementie, waar bij enkelen een afname van 
probleemgedrag te zien was. 

  Bekijk het factsheet over dit onderzoek op www.uno-umcg.nl

Muziektherapie tijdens coronacrisis
Onderzoekers van het UNO-UMCG heb-
ben geïnventariseerd in hoeverre mu-
ziektherapie tijdens de eerste en tweede 
coronagolf doorgang kon vinden. Daar-
toe zijn leden van de werkveldgroep Mu-
ziektherapie in de Verpleging en Verzor-
ging ondervraagd. 

In de eerste golf waren verpleeghuisorga-
nisaties en hun medewerkers – waaron-
der muziektherapeuten – nog zoekende 
naar welke maatregelen en aanpassingen 
effectief en houdbaar waren, in de twee-
de golf was er meer bekendheid en struc-
tuur in de maatregelen. Van de twintig 

verschillende maatregelen werden een 
mondkapje dragen, handen desinfec-
teren en afstand houden de norm voor 
muziektherapeuten. Aan het einde van 
de tweede golf mochten bijna alle mu-
ziektherapeuten – zij het in aangepaste 
vorm – weer muziektherapie op locatie 
aanbieden. De pandemie had behoorlijk 
veel impact op professionele en hobby-
matige muziekactiviteiten, hoewel dit 
opvallend genoeg niet terug te zien is in 
de lage stress- en hoge hoopscores van de 
muziektherapeuten tegen het einde van 
de tweede golf.

Aanpassen
Dit onderzoek laat zien dat de muziekthe-
rapeuten aan het einde van de tweede 
golf zowel op professioneel als op per-
soonlijk vlak manieren hebben gevonden 
om zich aan de omstandigheden aan te 
passen. Bijna alle muziektherapeuten (45 
van de 49; 92%) mochten tijdens de twee-
de golf muziektherapie in verpleeghuizen 
aanbieden, blijkt uit het vragenlijston-
derzoek van het UNO-UMCG, tegenover 
65% (32 van 49) in de eerste golf.

  Bekijk de resultaten van dit onderzoek in het 
factsheet op www.uno-umcg.nl.

Ethiek in tijden van corona
Voor de essaybundel ‘Ethiek in tijden van corona’ werkten 
ethiekonderzoekers Nina Hovenga en Elleke Landeweer 
van het UNO-UMCG als gastauteur mee aan het essay ‘CO-
VID-19 in verpleeghuizen: juridische en morele bespiege-
lingen over de restrictieve maatregelen’. 

  Lees het essay op de website van het Centrum voor Ethiek en 
Gezondheid, www.ceg.nl
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“Zorgmedewerkers deden erg hun best om de verruiming 
van de bezoekregeling tot een succes te maken”

Implementatieadviseur Ivonne Lesman van het UNO-UMCG 
participeerde in het landelijk onderzoek naar de versoepeling 
van de bezoekregeling, dat onder andere plaatsvond bij een 
verpleeghuis* dat is aangesloten bij het UNO-UMCG. Wat zijn 
haar ervaringen met de versoepeling en het onderzoek? En 
wat zijn de resultaten?

Wat was het doel van het onderzoek?
“Het eerste doel was inzicht krijgen in de 
gevolgen van een versoepelde bezoekre-
geling. Zo keken we bijvoorbeeld of de 
opgestelde bezoekregels in de praktijk 
nageleefd werden en of deze hanteerbaar 
waren. Het tweede doel was om zicht te 
krijgen op de impact van de versoepeling 
op het welbevinden van zorgmedewer-
kers, naasten en bewoners.”

Hoe werd het onderzoek ontvangen?
“Wat mij opviel is dat iedere betrokkene 
direct enthousiast wilde meewerken aan 

het onderzoek. Iedere zorgmedewerker 
wilde de versoepeling tot een succes ma-
ken. Veel zorgmedewerkers en familie-
leden waren bereid om een interview af 
te leggen of de vragenlijsten in te vullen. 
We hebben veel waardevolle data kunnen 
verzamelen.”

Wat is je vooral bijgebleven, 
terugkijkend op de onderzoeks- 
periode?
“De geweldige inzet en de warme zorg die 
aan bewoners wordt gegeven. En de ver-
drietige, maar ook mooie verhalen die je 

in de wandelgangen en interviews hoort. 
Doordat ik drie weken mocht meedraaien 
voelde ik pas echt wat corona betekent in 
de zorgsector. Wanneer doe je het goed: 
bewoners blijven beschermen met een-
zaamheid en sociale isolatie als gevolg? 
Of toch versoepelen en accepteren dat 
het besmettingsrisico groter wordt? Het 
was een duivels dilemma.”

*In verband met de privacy van de geïnter-
viewde bewoners, naasten en medewerkers 
wordt de naam van het verpleeghuis niet 
bekendgemaakt in rapportages over dit on-
derzoek. 

  Lees op www.uno-umcg.nl het rapport  
‘Klaar voor een nieuwe golf?’ met landelijke 
uitkomsten van dit onderzoek.

Onderzoek naar symptomen en beloop 
van corona bij verpleeghuisbewoners
Bij verpleeghuispatiënten kent COVID-19 een grote hoeveelheid aan sympto-
men. Als er alleen getest wordt bij koorts en luchtwegklachten, dan wordt naar 
schatting bijna 30% van de bewoners met corona over het hoofd gezien. Dat 
blijkt uit onderzoek van het UNO-UMCG onder 88 verpleeghuisbewoners met 
corona. Onderzoeker Esther de Haas vertelt over dit onderzoek.  

Hoe zag het onderzoek eruit?
“Vijf zorgverleners van vier ouderenzor-
gorganisaties - TriviumMeulenbeltZorg, 
Noorderboog, Noorderbreedte en Meri-
ant - hebben de symptomen en het be-
loop samen met onderzoekers in kaart 
gebracht via uitgebreid dossieronderzoek 
bij bewoners die positief testten voor CO-
VID-19 in de periode van half maart tot 
eind april 2020.”

Wat waren de resultaten ?
“Bijna 30% van deze bewoners met CO-
VID-19 bleek achteraf niet te voldoen 
aan de toenmalige casusdefinitie van de 
WHO. Die ging uit van koorts met één of 
meer luchtwegsymptomen. Veel bewo-
ners hadden echter algemene en minder 
typische klachten zoals vermoeidheid of 

zwakte, verminderde eetlust, misselijk-
heid of braken, diarree, verwardheid of 
delier en gedragsverandering. Het belang 
van breder kijken dan koorts en hoesten 
wordt inmiddels onderstreept door de 
aangepaste WHO-casusdefinitie. Deze 
nieuwe casusdefinitie gaat uit van een 
bredere lijst symptomen. Ongeveer 96% 
van de bewoners heeft tijdens het beloop 
drie of meer symptomen van deze nieuwe 
lijst gehad.”

Hoe is het ziektebeloop van COVID-19 
onder verpleeghuisbewoners?
“Het ziektebeloop van de onderzochte 
bewoners sluit aan bij dat van kwetsbare 
ouderen uit andere recente onderzoeken. 
Van de bewoners met COVID-19 is 1 op 
de 3 binnen vier weken overleden, met 

een zwaartepunt rond 10-11 dagen. Ook 
in deze groep lijkt het risico op overlijden 
hoger bij mannen en bij bewoners met 
dementie. Tijdens de ziekteperiode ging 
ruim 40% van de bewoners van mobiel 
naar volledig aan bed gebonden en kreeg 
56% extra zuurstof toegediend. Bewoners 
die volledig herstelden, waren na onge-
veer vier weken klachtenvrij.”

  Bekijk het factsheet over dit onderzoek op 
www.uno-umcg.nl 
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Het bezoekverbod tijdens de eerste coronagolf: hoe hebben ouderen in het ver-
pleeghuis en hun naasten dat ervaren? Daar doet het UNO-UMCG onderzoek naar.

“We willen graag in-
zicht krijgen in de 
beleving van een-
zaamheid en het be-
lang van sociale re-
laties. En van 
veerkracht: hoe gin-

gen ouderen er mee om dat ze minder 
mensen zagen, wat hielp hen en wat hielp 
niet?”, vertelt ethiekonderzoeker Elleke 
Landeweer van het UNO-UMCG.

Verschil
De onderzoekers gaan in gesprek met ver-
pleeghuisbewoners van zowel de PG-af-
deling als de somatische afdelingen. 
Landeweer: “We willen graag weten of 
daar verschil zit in ervaren eenzaamheid. 

Op de PG-afdelingen bleef de huiskamer 
open, dus daar hebben mensen contact 
met andere bewoners gehad. Mensen die 
op de woonzorgafdelingen wonen moch-
ten hun kamer niet verlaten, waardoor ze 
mogelijk vaker alleen waren.”

Duo-interviews
Het onderzoek is een samenwerkings-
verband van collega-netwerk TRANZO, 
de Katholieke Universiteit Leuven en 
het UNO-UMCG. In deze eerste fase van 
het onderzoek houden de onderzoekers 
duo-interviews met bewoners en hun 
naasten: hoe hebben zij de sluiting van 
het verpleeghuis beleefd, wie hebben ze 
gezien en hoe was dat? Hebben ze men-
sen gemist of misschien juist niet?

Dialoogbijeenkomsten
In de tweede fase, vanaf mei 2021, vinden 
dialoogbijeenkomsten plaats met bewo-
ners, naasten en vrijwilligers. Daarna 
wordt de vertaling gemaakt naar aan-
bevelingen: waar moeten we rekening 
mee houden in een soortgelijke situatie? 
Landeweer: “Als je erop terugkijkt was 
de sluiting onbedoeld een soort psycho-
logisch experiment, waarvan we willen 
leren. Hoe belangrijk zijn sociale relaties 
voor bewoners in het verpleeghuis? Wat 
maakte dat sommige bewoners het beter 
volhielden dan anderen?  Met dit onder-
zoek hopen we tot nieuwe inzichten te 
komen die de verpleeghuiszorg kunnen 
verbeteren. De uitkomsten van ons on-
derzoek geven we terug aan zorgorgani-
saties en politiek.”

Eenzaamheid onder  
verpleeghuisbewoners
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Onderzoekers uit twee netwerken: 
Hoe kijken ze terug op hun gezamenlijke corona-onderzoek?
Flexibel en inventief. Zo kun je onderzoekers Lisa van Tol (links op de foto) en 
Sarah Janus zeker noemen. Van de ene op de andere dag zetten ze hun lopen-
de wetenschappelijke studies op stand-by en grepen ze met beide handen een 
nieuw en belangrijk onderzoek aan: het verloop van corona in de verpleeghui-
zen in beeld brengen. Hoe is de samenwerking tussen deze twee onderzoekers 
uit verschillende netwerken bevallen? En wat is hen het meest bijgebleven uit 
het onderzoek? 

Lisa is promotieonderzoeker bij het UNC-
ZH, Sarah is postdoc-onderzoeker bij het 
UNO-UMCG. Nederland telt in totaal zes 
academische netwerken ouderenzorg, ver-
enigd in de Samenwerkende Academische 
Netwerken Ouderenzorg (SANO). Tiental-
len innovatieve ouderenzorgorganisaties 
werken daarin samen met academische 
ziekenhuizen en mbo-, hbo- en wo-onder-
wijsinstellingen. De coronacrisis heeft de 
meerwaarde van samenwerking tussen de 
netwerken nog eens bevestigd: dankzij de 
directe contacten met de verpleeghuizen 
konden de onderzoekers het afgelopen 
jaar in korte tijd meerdere grootschalige, 
landelijke onderzoeken opzetten. Het on-
derzoek naar het verloop van corona in 
de verpleeghuizen is daar een van. Met 
de resultaten informeerden de netwerken 
rechtstreeks de opdrachtgever, het minis-
terie van VWS. Zo kreeg het ministerie een 

goed beeld van de actuele situatie in de 
Nederlandse verpleeghuizen.

Lisa en Sarah, aan welke onderzoeken 
werkten jullie voordat corona de kop 
opstak in de verpleeghuizen?
Sarah: “Begin maart hadden we bij het 
UNO-UMCG net een grote subsidie gekre-
gen voor een Europees onderzoek naar 
het effect van muziektherapie op het ge-
drag van mensen met dementie. Daar zat 
een strakke tijdslijn op, maar door corona 
was het niet mogelijk om het muziekon-
derzoek te starten. Ik had daarnaast nog 
wat andere onderzoeken lopen, maar ook 
die kwamen grotendeels stil te liggen. Ik 
had dus mijn handen redelijk vrij.” 

Lisa: “Ik was bezig met een literatuurstu-
die over cliëntparticipatie in onderzoek 
binnen de langdurige zorg, toen mij werd 

gevraagd om daar even voor een week 
of twee, drie mee te stoppen. Een paar 
weken werden een paar maanden en 
vervolgens ontstond het idee om een pro-
motietraject aan het coronaonderzoek te 
koppelen. Ik heb meteen aangegeven dat 
ik die functie graag zelf wilde vervullen.”

Wat houdt het onderzoek precies in?
Sarah: “We analyseren vergaderstukken 
van crisisteams in de verpleeghuizen. Uit 
die vergaderstukken komen de actuele 
kwesties naar voren waarmee verpleeghui-
zen in deze coronacrisis te maken hebben. 
In het begin van ons onderzoek zagen we 
bijvoorbeeld dat er veel zorgen waren over 
beschermende kleding voor medewerkers 
en het bezoekverbod voor naasten van be-
woners. In een latere fase zagen we dat in 
de crisisteams vaak het verzuim onder me-
dewerkers ter sprake kwam.” 

Lisa vult aan: “Naast de analyse van ver-
gaderstukken organiseren we panelge-
sprekken met zorgprofessionals om hun 
persoonlijke ervaringen te horen met co-
rona-maatregelen, bijvoorbeeld op het ge-
bied van isolatie en hygiëne, welzijn van 
cliënten en naasten, en personeelsbeleid.”
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Hoe is het onderzoek tot nu toe 
verlopen?
Lisa: “Gelukkig zijn heel veel zorgorga-
nisaties bereid om mee te doen aan het 
onderzoek. Ten eerste omdat we de re-
sultaten van onze analyses wekelijks aan 
hen terugkoppelen, zodat ze eventueel 
hun beleid daarop kunnen aanpassen. 
Ten tweede omdat deelname de zorgorga-
nisaties weinig tijd kost; ze hoeven alleen 
bestaande vergaderstukken naar ons op 
te sturen. Uiteindelijk doet meer dan de 
helft van alle zorgorganisaties uit de zes 
netwerken mee.”

Sarah: “De opzet van het onderzoek was 
wel een flinke klus, onder meer door de 
strenge privacyregels waar we ons na-
tuurlijk aan moeten houden. En toen het 
onderzoek eenmaal begon te lopen kre-
gen we zoveel vergaderstukken binnen, 
dat we al snel meer handen nodig hadden 
om alles te analyseren en in weekrappor-
tages te verwerken. Zowel in Groningen 
als in Leiden zijn toen meerdere onder-
zoekers bijgesprongen.”

Lisa: “Meestal duurt het heel lang voordat 
onderzoeken resultaat opleveren, maar 
bij dit onderzoek gaat dat anders: dins-
dag komen de vergaderstukken binnen, 
woensdag lezen we ze, donderdag bren-
gen we de hoofdonderwerpen bijeen en 
vrijdag koppelen we de eerste resultaten 
terug aan de zorgorganisaties.” 

Wat is jullie het meeste opgevallen in 
dit onderzoek?
Lisa: “In de vergaderstukken zie je na-
tuurlijk de thema’s terug die ook in de 
landelijke media veel aandacht krijgen. 
Zoals het bezoekverbod voor naasten. 
Maar in de vergaderstukken lees je ook 
hoeveel impact deze thema’s op de werk-
vloer hebben en welke zorgen er leven. 
Dat is best heftig. In de eerste golf las je 
bijvoorbeeld dat zorgprofessionals het 
enorm moeilijk vonden om tegen naasten 
te zeggen ‘nee, je mag niet naar binnen’.”

Sarah: “We lazen destijds ook dat bij som-
mige organisaties beveiliging werd inge-
zet om medewerkers te beschermen te-
gen naasten die hun emoties niet konden 
bedwingen. Het moet voor medewerkers 
heel zwaar zijn geweest om cliënten en 
familie bezoek te ontzeggen.”

Lisa: “We zien in de vergaderstukken ook 
veel dilemma’s, bijvoorbeeld over het wel 
of niet dragen van beschermende pak-
ken als bewoners op de PG-afdeling daar 
heel angstig van worden. Wat weegt dan 
zwaarder: bescherming tegen het virus of 
kwaliteit van leven en zorgen dat mensen 
zich prettig voelen? En wat doe je: sluit 
je mensen op hun kamer op om ze te be-
schermen tegen corona of geef je ze de 
vrijheid om zelf rond te lopen als ze zich 
daar fijner bij voelen? Dat soort dilem-
ma’s maakt ook op ons als onderzoekers 
grote indruk.” 

Hoe reageren de zorgorganisaties op 
de uitkomsten van jullie onderzoek?
Sarah: “In het begin was iedereen vooral 
met zijn eigen interne crisis bezig. De rap-
portages hebben zeker voor meer uitwis-
seling tussen zorgorganisaties gezorgd.”

Lisa: “We horen vaak dat ze het fijn vin-
den om in de rapportages te lezen waar 
andere zorgorganisaties mee bezig zijn. 
We vragen tussentijds ook: hebben jullie 
er nog steeds wat aan, willen jullie dat we 
het onderzoek blijven voortzetten? Dan 
krijgen we vooralsnog alleen maar posi-
tieve reacties.”

Sarah: “Ook van medewerkers van het 
ministerie van VWS, die de rapportages 
rechtstreeks ontvangen. Zij geven aan dat 
ze het prettig vinden om via de rapporta-
ges op de hoogte te blijven van de situatie 
in de verpleeghuizen.”

Lisa: “Op de panelgesprekken ontvangen 
we eveneens positieve reacties. Zelf vond 
ik het aanvankelijk best lastig om zorg-
medewerkers te vragen om mee te doen, 
omdat ze het al zo vreselijk druk hebben. 
Maar ze blijken het juist heel fijn te vin-
den om hun verhaal te kunnen doen en 
ervaringen uit te wisselen met andere 
collega’s die in hetzelfde schuitje zitten.”

Hoe ziet het onderzoek er de 
komende tijd uit? 
Sarah: “Voorlopig gaan we door met het 
analyseren van de vergaderstukken, die 
we nog wekelijks binnenkrijgen. Bin-
nenkort hebben we weer overleg met de 
bestuurders van de deelnemende zorgor-
ganisaties om te bepalen hoe we verder 
gaan.”

Lisa: “Voor mij is dit nu promotieonder-
zoek geworden, wat betekent dat ik de 
uitkomsten dieper ga analyseren en ver-
volgens verwerk in wetenschappelijke 
artikelen.” 

Sarah: “Bij mij komt ook het onderzoek 
naar muziektherapie weer op gang. En ik 
werk met collega-onderzoekers uit Gro-
ningen aan een ander deel van het coro-
na-onderzoek. Dat deel gaat over verzuim 
bij medewerkers door de coronacrisis. 
Voor dat onderzoek zetten we in meer-
dere periodes landelijk vragenlijsten uit, 
waarna we de resultaten terugkoppelen 
aan zorgorganisaties en het ministerie 
van VWS.” 

Hoe kijken jullie terug op jullie 
samenwerking? 
Lisa: “Ik vond het een groot voordeel dat 
we dit onderzoek in SANO-verband heb-
ben kunnen oppakken. Het bereik onder 
verpleeghuizen is daardoor heel groot, 
waardoor het onderzoek snel een vlucht 
nam. Daarnaast hebben we een grotere 
capaciteit aan onderzoekers dan als we 
het onderzoek alleen binnen ons eigen 
netwerk zouden uitvoeren. Verder vind ik 
het ook heel leuk om met Sarah samen te 
werken.”

Sarah: “Vind ik ook! We hebben elkaar tot 
nu toe nog nooit in het echt gezien, alleen 
via online meetings, maar we hebben wel 
een klik. Hopelijk kunnen we elkaar later 
dit jaar eens ‘live’ ontmoeten.”

Crisisteams over aanpak COVID in verpleeghuizen
Wat kun je leren uit notulen van crisisoverleggen? Onderzoekers van het UNO-
UMCG en collega-netwerk UNC-ZH analyseerden de notulen van de crisisteams 
om inzicht te krijgen in de impact van de crisis op de cliënten en het personeel. 
Bekijk de factsheets met de resultaten van dit onderzoek op www.unc-zh.nl
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Kennisthema: 
Probleemgedrag 
Doel van het kennisthema Probleemgedrag is om 
meer inzicht te krijgen in factoren die het gedrag 
kunnen beïnvloeden, zodat probleemgedrag bij  
ouderen met dementie beter voorkomen en  
behandeld kan worden.

–
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Wat is het effect van muziekinterventies op verpleeghuisbewoners met demen-
tie die symptomen van depressie vertonen? Dat onderzoekt het UNO-UMCG in 
samenwerking met ArtEZ Conservatorium in de MIDDEL-studie die gefinan-
cierd wordt door ZonMw. Onderzoeker Naomi Rasing vertelt erover.

Waar staat de 
afkorting 
MIDDEL voor? 
“Music Interventi-
ons for Dementia 
and Depression in 
ELderly care. De 
MIDDEL-studie is 
een groot interna-

tionaal onderzoek naar het effect van mu-
ziektherapie en koorzingen op depressie.”

Wat onderzoeken jullie precies? 
“We vergelijken groepsmuziektherapie 
met recreatief koorzingen met de com-
binatie van beide en met gebruikelijke 
zorg: wat is bij elke muziekinterventie het 
effect op de stemming en het gedrag van 
mensen met dementie?”

Jullie zouden starten net voordat 
corona toesloeg, wat had dat voor 
gevolgen?
“We hebben zeker niet stilgezeten. Samen 
met muziektherapeuten hebben we veel 
voorbereidend werk verzet. Zo hebben 

we via een vragenlijstonderzoek in kaart 
gebracht hoe muziekinterventies ook 
in coronatijd ingezet worden (zie artikel 
elders in dit magazine). Daardoor heb-
ben we een goed beeld gekregen van de 
manier waarop muziektherapie en koor-
zingen op dit moment in de praktijk kun-
nen worden aangeboden. Verder hebben 
we een online training ontwikkeld voor 
muziektherapeuten die de interventie 
groepsmuziektherapie gaan aanbieden. 
Het doel hiervan is dat ze bekend raken 
met de structuur van het MIDDEL-pro-
ject: we kunnen alleen vergelijkingen 
maken als de muziekinterventies op alle 
deelnemende locaties volgens dezelfde 
structuur worden aangeboden.”

Hoe gaan jullie het effect van de 
muziekinterventies nou precies 
meten?
“We willen met name onderzoeken wat 
het effect van muziekinterventies op de-
pressieve klachten is. Met andere woor-
den: of depressieve klachten bij mensen 
met dementie afnemen door de mu-

ziektherapie, het koorzingen of de com-
binatie van beide muziekinterventies 
in vergelijking met gebruikelijke zorg 
zonder muziekinterventies. Dit doen we 
door op meerdere momenten bij de deel-
nemers de depressievragenlijst MADRS 
af te nemen. Ook gaan we het effect van 
muziek op stress meten. Chronische of 
langdurige stress kunnen we in kaart 
brengen door cortisol in het hoofdhaar te 
meten. Directe stressreacties kunnen we 
in kaart brengen door stofjes (cortisol en 
alpha-amylase) in het speeksel te meten.”

Welke zorgorganisaties van het 
UNO-UMCG doen mee aan de MIDDEL-
studie?
“Dat zijn CarintReggeland, Noorderboog, 
Zonnehuisgroep Noord en Meander. In 
de komende maanden worden daar de 
eerste nulmetingen met bewoners en 
(zorg)medewerkers uitgevoerd. Na de 
nulmeting loten we elke afdeling wille-
keurig in een van de drie muziekgroepen 
of in de controlegroep. Bewoners van 
afdelingen krijgen dan in drie maanden 
twee keer per week muziektherapie en/of 
koorzingen. De volgende drie maanden 
zijn de muzieksessies één keer per week.” 

Het effect van 
muziektherapie  

bij depressie 
en dementie
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Hbo-v studenten onderzoeken kennis over jeuk 
Hoe gaan verpleegkundigen en verzorgenden om met jeuk bij ouderen met 
dementie; beschikken zij over voldoende kennis over jeuk en de mogelijke 
oorzaken van jeuk bij deze kwetsbare groep? Herkennen ze de symptomen van 
jeuk, en weten ze hoe te handelen? Zijn ze zich ervan bewust dat onbegrepen 
gedrag een resultaat van jeuk kan zijn bij ouderen met dementie? 

Dit onderzochten twee vierdejaars 
HBO-V-studenten in opdracht van het 
UNO-UMCG. Hun onderzoek was een 
vervolg op het jeukonderzoek uit 2019 en 
bestond uit een online enquête, die door 
220 verpleegkundigen en verzorgenden is 
ingevuld. Een groot deel van deze  Deze 
zorgmedewerkers hebben meer dan tien 
jaar werkervaring. Allen werken in oude-
renzorgorganisaties die aangesloten zijn 
bij het UNO-UMCG. 

Onderlinge verdeeldheid
Meer dan de helft van de ondervraagden 
geeft aan jeuk voldoende te kunnen sig-
naleren, rapporteren en behandelen. Op-
vallend is dat er  over een aantal aspec-
ten van de zorg rondom jeuk onderlinge 

verdeeldheid binnen de teams bestaat; er 
worden veel uiteenlopende antwoorden 
gegeven en antwoorden die afwijken van 
wat er in de literatuur wordt beschreven. 
Een verklaring hiervoor kan zijn dat een 
grote meerderheid van de ondervraag-
den aangeeft niet bekend te zijn met een 
richtlijn rondom jeuk. Wat verder opviel 
is dat een grote meerderheid van de on-
dervraagden soms of zelden aan jeuk 
denkt wanneer er een cliënt onbegrepen 
gedrag vertoont.

Handvat
Verpleegkundigen en verzorgenden die 
meededen aan dit onderzoek gaven aan 
behoefte te hebben aan meer aandacht 
voor dit onderwerp. Ook zouden ze graag 

een handvat hebben dat helpt bij de zorg 
rondom jeuk bij ouderen met dementie. 
Dat handvat is er inmiddels, gebaseerd op 
het jeukonderzoek uit 2019 en het onder-
zoek van de studenten. Uit het onderzoek 
komt naar voren dat het wenselijk is dat de 
richtlijn jeuk meer bekendheid krijgt on-
der verpleegkundigen en verzorgenden. 

  TIP: Op www.uno-umcg.nl is de Toolbox Jeuk te vinden, met wetenschappelijke publicaties en factsheets voor artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. 

Geluidsonderzoek gaat zich ook richten op  
effect van positieve geluiden

De aanpak van het implementatieonderzoek Mosart+ is gewij-
zigd. Eén van de grootste veranderingen komt voort uit een 
suggestie van verzorgenden: het onderzoek  richt zich niet 
alleen op het wegnemen van negatief geluid, maar ook op het 
toevoegen van positief geluid. Daarnaast is de financiële bij-
drage van de verpleeghuizen aan het implementatieonder-
zoek losgelaten en zijn er minder zorgorganisaties nodig om 
de interventies te testen.

Geluid kan enorm storend zijn en daar-
mee een grote invloed hebben op het 
gedrag van mensen met dementie. Ver-
pleeghuisbewoners met dementie zijn 
voor een prettige leef- en geluidsomge-
ving afhankelijk van verzorgenden. Met 
de interventie MoSART+ kan de geluids-
omgeving verbeteren, doordat verzor-
genden en verpleegkundigen zich met 
behulp van een app bewust worden van 
storende geluiden. Uit de eerste analyses 

blijkt dat probleemgedrag bij mensen 
met dementie door deze interventie af-
neemt. Promovenda Janouk Kosters van 
het UNO-UMCG: “Door een extra inter-
ventie toe te voegen aan het onderzoek 
neemt deze afname van probleemgedrag 
hopelijk verder toe.”

Soundbox
Voor de extra interventie wordt gebruik 
gemaakt van een individuele soundbox 

die geluiden toevoegt aan de leefruimte. 
Bijvoorbeeld geluiden van vogels. Kos-
ters: “Met naasten en verzorgenden wordt 
afgestemd naar welke geluiden de bewo-
ner graag luistert en die hem of haar een 
veilig gevoel geven. Die geluiden worden 
dan afgespeeld in de kamer van de bewo-
ner. We meten voor en na de interventie 
of er verschil optreedt in het gedrag van 
de bewoner.” 

Pilot
Het onderzoek met beide interventies 
start met een pilot in een verpleeghuis 
van Noorderzorg. Het streven is om de 
interventies te testen bij tien bewoners. 
Na een succesvolle pilot wordt het onder-
zoek breder ingezet.

Ongeveer de helft van de verpleeghuisbewoners heeft last van jeuk*. Jeuk heeft een grote invloed op het 

welbevinden, net als pijn. Bewoners kunnen niet altijd zelf aangeven dat ze last hebben van jeuk. Denk 

bijvoorbeeld aan mensen met dementie. 

Praktische handvatten voor verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden

Jeuk
Een onderschat en veelvoorkomend 
probleem bij ouderen met dementie

Bron Dit handvat voor de benadering van jeuk bij ouderen met dementie is gebaseerd op de Europese richtlijn‘Chronische jeuk’, de 
uitkomsten van de SSENIOR-studie van het UNO-UMCG, het handvat van het UNO-UMCG voor artsen en op de uitkomsten van 
onderzoek naar jeuk bij ouderen met dementie door HBO-V studenten. De literatuur en onderzoeksresultaten van dit onderzoek zijn 
meegenomen in dit handvat.

47% VAN DE OUDEREN IN 
VERPLEEGHUIS HEEFT LAST VAN 
JEUK, waarvan:
•  Chronische jeuk: 81% (>6 weken)
•  Zichtbare krabeffecten: 35%
•  Droge huid: 57% (meest voorkomende oorzaak van 

jeuk)

PREVENTIEF HANDELEN
•  Beperk erg warm douchen en het gebruik van zeep
•  Vet de huid in na het wassen
•  Gebruik zalf of crème op de droge huid en/of jeukende 

plekken
•  Verwissel incontinentiemateriaal tijdig
•  Houd de nagels van de cliënt kort
•  Bied afleiding
•  Houd de vochtbalans bij
•  Bedek de aangedane huid 
•  Luchtdoorlatende kleding is aan te bevelen

SIGNALEREN
•  Als de cliënt nog adequaat kan antwoorden: vraag de 

cliënt naar jeuk
•  Inspecteer de huid: krabplekken, roodheid, schilfering/

korstjes 
•  Let op zichtbaar krabben, wrijven of schuren
•  Let op onbegrepen gedrag: rusteloosheid, 

prikkelbaarheid, agressiviteit

COMMUNICEREN
•  Bespreek signalen van jeuk met collega’s
•  Bespreek blijvende jeuk met een arts of verpleegkundig 

specialist
•  Betrek familie in de zorg rondom voorkomen en 

behandelen van jeuk
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Themagroep levert Toolbox 
Gedragsvisite op
Probleemgedrag bij mensen met dementie wordt vaak bepaald door verschil-
lende factoren en is contextgevoelig. Daarom is het van belang om probleem-
gedrag multidisciplinair te benaderen, vanuit een gezamenlijke visie op gedrag 
en vanuit de specifieke deskundigheid van iedere betrokken zorgprofessional. 
Een instrument voor een multidisciplinaire aanpak van probleemgedrag is de 
gedragsvisite, ook wel omgangsoverleg genoemd.

“Een gedragsvisite is een mooie manier 
om in de praktijk alle inzichten te ver-
zamelen over het gedrag van een cliënt. 
Zorgverleners, psycholoog en arts gaan 
dan samen met de familie om de tafel zit-
ten om te bespreken welk gedrag zij zien 
en wat de oorzaak kan zijn”, vertelt prof. 
dr. Sytse Zuidema, hoogleraar ouderenge-
neeskunde en dementie van het UMCG. 

Effectieve gedragsvisites
Sommige organisaties werken al met 
gedragsvisites, andere organisaties over-

wegen om deze aanpak in te voeren. Wat 
maakt een gedragsvisite effectief? Wie 
nemen er idealiter aan deel? Dat heeft 
de themagroep Probleemgedrag in kaart 
gebracht. Het resultaat is de Toolbox Ge-
dragsvisite, die bestaat uit hulpmiddelen 
om zelf een gedragsvisite in te stellen of 
om bestaande gedragsvisites te optima-
liseren. Ook staan er praktijkvoorbeel-
den in van gedragsvisites uit een aantal 
zorgorganisaties die deelnemen aan het 
UNO-UMCG. De toolbox is te vinden op 
www.uno-umcg.nl.

TIP: Kosteloos 
implementatieadvies
Heeft u vragen of heeft u behoefte 
aan ondersteuning bij de gedrags-
visite en werkt u bij een zorg- 
organisatie die lid is van het UNO-
UMCG? Neem voor kosteloos advies 
contact op met de implementatie- 
adviseurs van het UNO-UMCG via 
uno@umcg.nl
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Kennisthema: 
Medicatieveiligheid
Het kennisthema Medicatieveiligheid richt zich op passend 
gebruik van medicatie bij kwetsbare ouderen. Er wordt 
onderzoek gedaan om goede afwegingen te kunnen maken 
tussen de voor- en nadelen van medicijnen bij kwetsbare 
ouderen, zoals preventieve cardiovasculaire medicatie.

–
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“Starten is een kunde, stoppen is een kunst”

Blijf je preventieve cardiovasculaire medicatie voorschrijven aan kwetsbare 
ouderen? Wat zijn redenen om te stoppen en hoe pak je dat aan? Specialisten 
ouderengeneeskunde, huisartsen, apothekers, verpleegkundig specialisten, 
een klinisch geriater en een cardioloog gingen daarover met elkaar in gesprek 
tijdens een gezamenlijk avondsymposium van het UNO-UMCG en het Academi-
sche Huisartsen Ontwikkelnetwerk (AHON).

Ruim tachtig procent van de 80-plussers 
gebruikt preventieve cardiovasculaire 
medicatie om de kans op hart- en vaat-
ziekten te verlagen. Met het stijgen van de 
leeftijd wegen de voordelen van de medi-
catie soms niet meer op tegen de nadelen. 
Maar waar ligt het kantelpunt? Ouderen 
hebben een groter risico op bijwerkin-
gen. Zeker als zij kwetsbaar zijn geworden 
door meerdere ziekten of het gebruik van 
veel verschillende medicijnen. Daarom 
is het belangrijk om kritisch te blijven op 
medicatie en te stoppen met een medicijn 
als de risico’s van het gebruik mogelijk 
groter zijn dan de beoogde voordelen.

Dilemma’s
Alle aanwezige artsen en verpleegkundig 
specialisten worstelen met de dilemma’s 
en twijfels die spelen bij het stoppen met 
voorschrijven van preventieve cardiovas-
culaire medicatie. Zoals: abrupt stoppen 
of langzaam afbouwen? Blijven voor-
schrijven als familie van de bewoner het 
te spannend vindt om te stoppen? Durf ik 
het zelf wel, wat nou als mijn patiënt na 
het stoppen met de medicatie overlijdt 
aan een hartaanval?

Wikken en wegen
Tijdens het symposium lichtten diverse 
artsen hun dilemma’s en aanpak toe aan 
de hand van een casus uit hun eigen prak-
tijk: kaderhuisartsen ouderengeneeskun-

de Tanne van Wijngaarden en Elske de 
Lange, hoogleraar klinische geriatrie Bar-
bara van Munster, cardioloog Richard de 
Jong en specialist ouderengeneeskunde 
Pieter Stapelkamp.

Na de presentaties gingen de deelnemers 
met elkaar in discussie aan de hand van 
stellingen. Zoals ‘cardiovasculaire me-
dicatie bij kwetsbare ouderen wordt te 
weinig of te laat gestopt’, waar tachtig 
procent van de aanwezigen het mee eens 
was. Stoppen met preventieve cardio-
vasculaire medicatie komt in alle geval-
len neer op wikken en wegen. Of zoals  

Richard de Jong het verwoordde: “Starten 
is een kunde, stoppen is een kunst.”

Gebrek aan bewijs
Richtlijnen voor het gebruik van deze me-
dicatie, zoals de multidisciplinaire richt-
lijn cardiovasculair risicomanagement, 
kunnen nauwelijks terugvallen op weten-
schappelijk bewijs. Kwetsbare ouderen 
worden over het algemeen uitgesloten 
van onderzoek naar de effectiviteit van 
medicatie. Ook het onderzoek naar bij-
werkingen, effecten op functioneren en 
kwaliteit van leven, en het stoppen van 
medicatie is een ‘ondergeschoven kindje’.

Vertrouwen
Bij gebrek aan bewijs zal een arts dus 
moeten bouwen op algemene medicatie-
kennis, (gedeelde) praktijkervaringen en 
goed overleg met de patiënt of familie. 
Daarnaast is het belangrijk voor de arts 
om te vertrouwen op zijn of haar eigen 
beoordeling. De huisarts of specialist 
ouderengeneeskunde kent de patiënt in 
de huidige conditie doorgaans immers 
beter dan degene die de medicatie – vaak 
jaren geleden – heeft voorgeschreven. 
“Neem bij twijfel gerust contact op met 
een betrokken medisch specialist voor 
collegiaal overleg”, adviseerde Richard 
de Jong huisartsen en specialisten ou-
derengeneeskunde aan het eind van het 
avondsymposium.

Wetenschappelijk onderzoek UNO-UMCG en AHON
Zowel huisartsen als specialisten ou-
derengeneeskunde hebben te maken 
met kwetsbare ouderen en de dilem-
ma’s die spelen bij het voorschrijven 
van preventieve cardiovasculaire me-
dicatie aan deze doelgroep. Een sa-
menwerking tussen het UNO-UMCG 
en het AHON op het gebied van on-
derzoek en kennisuitwisseling ligt dan 
ook voor de hand. 

Onderzoekers van de afdeling Huis-
artsgeneeskunde en Ouderengenees-
kunde van het UMCG inventariseren 

momenteel hoe vaak en in welke con-
text preventieve cardiovasculaire me-
dicatie in de praktijk wordt gestopt en 
wat er daarna gebeurt. Het onderzoek 
richt zich zowel op thuiswonende ou-
deren als op ouderen in het verpleeg-
huis. Daarnaast loopt er onderzoek 
naar het gebruik van preventieve car-
diovasculaire medicatie met gegevens 
uit de AHON-database. De AHON-da-
tabase bestaat uit routinematig ver-
zamelde zorggegevens van ongeveer 
vijftig huisartsenpraktijken in de regio 
Noordoost-Nederland. 
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“Dubbele medicatiecontrole 
is belangrijk, maar valt in de 
praktijk niet mee”

Een standaardoplossing voor dubbele medicatiecontrole 
bestaat niet. “Maak in je eigen organisaties heldere afspraken 
en leg ze vast”, adviseert kwaliteitsverpleegkundige Hielkje 
Faber van de Kwadrantgroep. Samen met Rogier Hulsebosch, 
specialist innovatie & wetenschap Interzorg en voorzitter van 
de themagroep Medicatieveiligheid, gaf ze een workshop over 
dubbele controles bij medicatietoediening op het symposium 
‘Gluren bij de buren’ van het UNO-UMCG.

Het merendeel van de kwetsbare ouderen 
gebruikt veel medicatie, vaak voor ver-
schillende aandoeningen. Het toedienen 
van de medicijnen steekt daarom nauw. 
Faber: “Dat geldt zowel voor de dosering 
als voor de momenten waarop de medi-
cijnen moeten worden ingenomen. Ver-
der kan de medicijntoediening dagelijks 
veranderen.” Om er zeker van te zijn dat 
mensen op tijd de juiste hoeveel medi-
cijnen innemen, is het essentieel om de 
toediening van risicovolle geneesmidde-
len dubbel te controleren. “Dat dubbel 
controleren belangrijk is weet iedereen. 
Maar we weten ook dat het in de praktijk 
niet altijd meevalt om dat echt te doen”, 
zegt Faber.

Handboek
Tijdens de workshop zijn ervaringen in 
de praktijk besproken. Zo vinden er, voor-
dat de medicatie aankomt bij een cliënt, 
allerlei overdrachtsmomenten plaats tus-
sen verwijzer en zorgverleners of zorgor-
ganisaties. “Om te voorkomen dat er fou-
ten ontstaan, is het belangrijk dat je in de 
keten duidelijke afspraken maakt over de 
processen en dat je de procedures goed 
regelt. Mijn advies is om binnen je orga-
nisatie alle afspraken rondom medicatie-
veiligheid goed en helder vast te leggen. 
Bijvoorbeeld in een handboek. Beschrijf 
daarin ook alle betrokkenen en hun ver-
antwoordelijkheden.”

Passend antipsychotica  
voorschrijven met stappenplan
Collega-netwerk UKON en het UNO-
UMCG hebben samen het Stappenplan 
Antipsychotica ontwikkeld. Het stap-
penplan helpt verpleeghuisafdelingen 
bij een grotere bewustwording en het 
verbeteren van de samenwerking op 
dit vlak, met als doel om (beter) pas-
send antipsychotica voor te schrijven 
aan mensen met dementie. Het stap-
penplan is gebaseerd op jarenlang 
onderzoek van het UKON en UNO-
UMCG.

Bijna alle verpleeghuisbewoners met 
dementie ontwikkelen enige vorm van 
gedrag dat niet goed wordt begrepen. 
Denk aan onrust of agressie. In Ne-
derland krijgt 25% van deze bewoners 
hiervoor antipsychotica. Vaak niet met 
de juiste reden en te lang, terwijl we 
weten dat antipsychotica in veel geval-
len niet goed werken en soms ernstige 
bijwerkingen kunnen geven.

  Download het Stappenplan Antipsychoti-
ca op www.uno-umcg.nl
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Studenten geneeskunde analyseren 
patiëntendossiers van verpleeghuisbewoners
Hoe vaak wordt er bij verpleeghuisbewoners gestopt met het voorschrijven van 
preventieve cardiovasculaire medicatie? Dat hebben geneeskundestudenten 
Marijke Wouters en Femke Andringa onderzocht in 100 patiëntendossiers. Ze 
volgden een wetenschapsstage bij het UNO-UMCG. “Onze eerste voorzichtige 
conclusie is dat er nog weinig wordt gestopt.”

Waarom dit onderzoek?
Femke: “Onderzoekers van het UNO-
UMCG proberen meer inzage te krijgen 
in het gebruik van preventieve cardiovas-
culaire medicatie bij verpleeghuisbewo-
ners met dementie. Hoe lang wordt deze 
medicatie binnen verpleeghuizen toege-
diend? De preventieve werking van deze 
medicatie, vooral bij mensen op hogere 
leeftijd, staat steeds vaker ter discussie. 
Terwijl deze medicatie vaak negatieve bij-
werkingen heeft. Onderzoekers zijn be-
nieuwd of er om deze reden in verpleeg-
huizen ook vaker wordt gestopt met het 
toedienen ervan.”

Jullie voerden het onderzoek uit in 
het begin van de coronaperiode. Hoe 
ging dat in zijn werk?
Marijke: “Vanaf begin mei hebben we met 
behulp van medewerkers van Interzorg 
en de apotheek van het Wilhelminazie-
kenhuis in totaal 100 patiëntendossiers 
uitgebreid onderzocht en hieruit een da-
tabase opgebouwd. Fysiek overleg was 
niet mogelijk. Alles moest op afstand. De 

dossiers werden digitaal aangeleverd. We 
werkten vanuit huis achter onze compu-
ters in een goed beveiligde digitale om-
geving. Met onderzoeker Esther de Haas 
van het UNO-UMCG hebben we regelma-
tig via Teams fijn overleg kunnen voeren.”

Zijn er al conclusies te trekken op dit 
moment?
Femke: “Voor betrouwbare uitspraken 
moeten er nog meer patiëntendossiers 
worden gecontroleerd, maar we hebben 
wel een eerste indruk gekregen. Onze er-
varing tot nu toe is dat er in de praktijk 
nog weinig wordt gestopt. Vaak pas in de 
allerlaatste levensfase.”

Vaak kiezen geneeskundestudenten 
niet als eerste voor de ouderenzorg. 
Waarom jullie juist wel?
Femke: “We waren beiden al voor het 
onderzoek geïnteresseerd in ouderenge-
neeskunde. Tijdens het vierde studiejaar 
heb ik een coschap gelopen bij een ou-
derenzorginstelling. Ik merkte dat juist 
het sociale aspect van de geneeskunde in 

de ouderenzorg een heel belangrijke rol 
speelt. Juist dat spreekt mij enorm aan. 
“Hetzelfde geldt voor mij. Er wordt niet 
alleen naar het medisch inhoudelijke as-
pect gekeken, maar echt naar de patiënt 
in zijn totaliteit. Hierbij wordt een zo op-
timaal mogelijke kwaliteit van leven na-
gestreefd”, zegt Marijke.

Wat hebben jullie zelf geleerd van het 
onderzoek?
“Ik ben me bewuster geworden van de 
voor- en nadelen van preventieve car-
diovasculaire medicatie bij kwetsbare 
ouderen. Hierdoor kijk ik er nu met een 
meer kritische blik naar”, zegt Marijke. 
Femke: “Ik had eigenlijk verwacht dat bij 
de echt kwetsbare groep al eerder gestopt 
zou worden. Maar ik begrijp het wel. Als 
iemand al heel lang bepaalde medicatie 
gebruikt en er nog onvoldoende weten-
schappelijk bewijs is voor stoppen of 
doorgaan bij mensen op hogere leeftijd, 
wat doe je dan?”

Gaan jullie zelf verder met dit 
onderzoek?
Femke: “Nee, wij hebben hiermee deze 
wetenschapsstage afgerond. Het UNO-
UMCG zet met behulp van andere genees-
kundestudenten het onderzoek voort”.
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Kennisthema: 
Samenwerken  
in de 1e lijn
Het kennisthema Samenwerken in de 1e lijn 
richt zich op een goede samenwerking tus-
sen huisarts, wijkverpleegkundige, verzor-
gende, specialist ouderengeneeskunde en 
de cliënt. En op kennisuitwisseling tussen 
ouderenzorg in het verpleeghuis en thuis.
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“Sámen het wiel uitvinden,  
in plaats van ieder voor zich”
Hoe is eenzaamheid bij thuiswonende ouderen te voorkomen? Daar buigt een 
leernetwerk van FAITH zich over, een groep van wijkverpleegkundigen, sociale 
professionals uit wijk- en gebiedsteams en docenten verpleegkunde en social 
work. De themagroep Samenwerken in de 1e lijn van het UNO-UMCG werkt al 
een aantal jaren actief samen met FAITH. “Doel is kennis en ervaringen delen 
en kijken waar we de zorg voor en de kwaliteit van leven van ouderen kunnen 
verbeteren”, vertelt Henriëtte van der Kloet, implementatieadviseur bij het 
UNO-UMCG en procesbegeleider van één van de leernetwerken van FAITH in het 
gebied rondom Surhuisterveen.

FAITH richt zich, onder aanvoering van 
Evelyn Finnema, hoogleraar Verplegings-
wetenschap en Onderwijs in het UMCG, 
op kwetsbaarheid bij ouderen. Niet al-
leen op fysieke kwetsbaarheid, ook op 
sociale kwetsbaarheid zoals dementie, 
eenzaamheid en kwetsbaarheid van man-
telzorgers. Doordat het aantal kwetsbare 
ouderen toeneemt groeit ook de vraag 
naar zorgprofessionals die weten hoe ze 
hier mee moeten omgaan.

“Een aantal zorgorganisaties van het 
UNO-UMCG is ook bij FAITH aangeslo-
ten. En in FAITH zitten weer docenten 
van mbo- en hbo-instellingen die ook in 
het UNO-UMCG vertegenwoordigd zijn. 
Zo zorgen we ervoor dat we sámen het 
wiel uitvinden, in plaats van ieder voor 
zich”, vertelt Van der Kloet. Binnen FAITH 
deelde ze onder meer de kennis die is op-
gedaan bij het onderzoek Crisissituaties 
in de eerste lijn.

Lastig fenomeen
Eenzaamheid is momenteel een belang-
rijk thema voor het leernetwerkwaar Van 
der Kloet in zit en dat verder bestaat uit 
een wijkverpleegkundige werkzaam bij 
de Kwadrantgroep, een praktijkonder-
steuner van een huisartsenpraktijk, een 
welzijnswerker en een WMO-consulent. 
“Eenzaamheid is een lastig fenomeen. 
Veel ouderen geven aan dat ze wel meer 
contact zouden willen, maar ze betitelen 
zichzelf niet snel als ‘eenzaam’. De drem-
pel om naar activiteiten voor ‘eenzame 
mensen’ te gaan is hoog. Daar willen we 
als leernetwerk iets aan doen.”

Bewustmaken
Eén van de oplossingen wordt gezien in 
samenwerking met verenigingen. Van 
der Kloet: “De regio’s waar de teamleden 
werkzaam zijn kennen een hecht vereni-
gingsleven. Maar als mensen ouder wor-
den of aandoeningen krijgen verdwijnen 
ze vaak uit beeld. Daarom hebben we 

samen het plan opgevat om verenigingen 
bewust te maken van hun mogelijke rol 
in het voorkomen van eenzaamheid bij 
oudere leden. Onder het motto ‘Een le-
ven lang lid’ hebben we nu de eerste con-
tacten met sportverenigingen gelegd. Zij 
gaan er binnen hun club over nadenken. 
Hopelijk krijgt het een vervolg en is het 
straks normaal dat oudere leden, ook als 
ze kwetsbaar of bijvoorbeeld rolstoelaf-
hankelijk zijn, nog steeds actief betrok-
ken blijven.”

  TIP Meer informatie over FAITH:  
www.faithresearch.nl

“Hopelijk is het straks normaal dat oudere 

verenigingsleden, ook als ze eenmaal kwetsbaar 

zijn, nog steeds actief betrokken blijven.” 
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Column: De illusie van  
ziekenhuisje spelen
De vaat afruimen na de gezamenlijke lunch; voor onze behulpzame bewoner met 
Parkinson is dat heel belangrijk voor haar welzijn. Ze doet het graag, ook al voelt ze 
zich vandaag wat moe. Maar dan ligt ze twee dagen later met koorts op bed en krijgt 
ze diarree… Ze blijkt ‘positief’. Het wordt pas later onderkend omdat ze niet voldoet 
aan de officiële WHO-casusdefinitie; net als 75% van de corona-besmettingen in het 
verpleeghuis.

Corona verspreidt zich al gauw als een lopend vuurtje over haar afdeling met nog veer-
tien medebewoners. Later volgen andere afdelingen op dezelfde locatie. En plots waan 
ik mij in die storm waar velen al in stonden.

Kracht van onze instelling
Dat de ziektelast voor onze individuele bewoners hoog is, is inherent aan hun kwets-
baarheid. Maar waarom leiden besmettingen ook steeds tot grote uitbraken in het ver-
pleeghuis? In het bijeengetrommelde team proberen we de crisis te bezweren en toena-
me van besmettingen te voorkomen. Maar eerlijk gezegd slagen we daar nauwelijks in. 
Komt dat door onze manier van werken, onze VVT-instelling? In ziekenhuizen komen 
uitbraken op afdelingen sporadisch voor. Dit verschil vond ik onbestaanbaar toen we 
aan het begin van onze uitbraak stonden. Al doende zag ik dat onze verpleeghuiswaar-
den hier debet aan waren, maar zag ik ook dat we die waarden uit het oog verloren.

  Lees de hele column op: www.uno-umcg.nl 
Deze column is geschreven door Wanda Rietkerk, specialist ouderengeneeskunde bij zorgorga-
nisatie Noorderboog, themagroeplid en praktijkvertegenwoordiger bij het UNO-UMCG. In online 
columns beschrijft ze wat haar bezighoudt in en rond het verpleeghuis.

Wanda Rietkerk 
gepromoveerd
Op 7 juli 2020 doorstond Wanda Riet-
kerk met glans de verdediging van 
haar proefschrift ‘Tailoring care for 
older adults. Understanding older 
adults goals and preferences’.  
Rietkerk was tot aan haar promotie 
onderzoeker bij Samenwerken in 
de 1e lijn. Nu is ze themagroeplid  
namens Noorderboog, waar ze werkt 
als specialist ouderengeneeskun-
de. Daarnaast heeft ze als praktijk- 
vertegenwoordiger een adviseren-
de functie binnen het UNO-UMCG. 
Rietkerk richt zich daarbij met name 
op de wetenschapscommissies en op 
de manier waarop zorgorganisaties 
intern kennis delen. Haar functie als 
onderzoeker is overgenomen door 
postdoc-onderzoeker Marike Schok-
ker.
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“Als je door een koker kijkt,  
zie je de rest niet”
Veertig procent van de ouderen die op de spoedeisende hulp belandt hoort daar 
niet thuis. “Preventief en proactief werken voorkomt onnodige verplaatsingen”, 
zegt Monique Spierenburg, onderzoeker en adviseur bij Vilans. Zij ontwikkelde 
het model ‘Spoed in de ouderenketen’ en gaf daar een presentatie over bij de 
themagroep Samenwerken in de 1e lijn.

Doel van dit model is om de samenwer-
king in de eerstelijns ouderenzorg te be-
vorderen. “Elke verplaatsing betekent 
voor kwetsbare ouderen een verslechte-
ring van de kwaliteit van leven en zorgt 
voor nog meer druk op de spoedeisende 
hulp, huisartsenposten en op de zorgkos-
ten. Terwijl hierbij lang niet altijd sprake 
is van medische urgentie. Vaak liggen er 
eerder sociale, psychische of maatschap-
pelijke aspecten aan ten grondslag en was 
de spoedsituatie te voorzien of misschien 
wel te voorkomen geweest. We moeten 
ons er samen van bewust worden dat je 
anderen nodig hebt om voor kwetsba-
re ouderen de goede dingen te kunnen 
doen”, stelt Spierenburg.

Boemerang
“Denk aan een oudere die op de spoedei-
sende hulp belandt door ondervoeding. 
In het ziekenhuis kun je hem of haar nog 
oplappen, maar je doet niets aan de oor-
zaak, waardoor het probleem als een boe-
merang terugkeert. Als je door een koker 
kijkt, zie je de rest niet. Het is belangrijk 
om ook de oorzaak van de ondervoeding 
te achterhalen en het probleem dan bij de 
wortel aan te pakken. Bijvoorbeeld geld-
problemen, vergeten te eten of het niet 
meer voor elkaar krijgen om te koken.”

Klantperspectief
Om de sociale kaart goed in beeld te 
krijgen, pleit Spierenburg voor meer 
samenwerking tussen de verschillende 
domeinen in de zorg. “Regelmatig wordt 
er dan geroepen dat het zorgsysteem sa-
menwerking in de weg staat. Met goede 
voorbeelden laten we in het model zien 
dat heel veel wél kan. Als je samen in ge-
sprek gaat, is er veel meer mogelijk dan je 
dacht. Het is van belang niet zozeer syste-

misch te kijken, maar juist het klantper-
spectief centraal te stellen.”

Werkende principes
Het model ‘Spoed in de ouderenketen’ on-
derscheidt negen stappen in de ‘patient 
journey*’, waarbij de ondersteuning en 
zorg verloopt in zwaarte van één tot en 
met negen. Bij elke stap staan ‘werkende 
principes’, gebaseerd op voorbeelden uit 
de literatuur en interviews met profes-
sionals en experts in de spoed- en oude-
renzorg. “Praktijkvoorbeelden zelf zijn 
vaak niet één op één toepasbaar in een 
andere situatie. Daarom hebben we geke-
ken naar de onderliggende principes en 
welk doel ermee werd beoogd. Je kunt de 
werkende principes uit de praktijkvoor-
beelden zien als een uitnodiging om in je 
eigen situatie aan de slag te gaan. Als een 
inspiratiebron.”

Gewoon beginnen
Ook in het verzorgingsgebied van UNO-
UMCG- verpleeghuizen gebeurt al veel 
goeds, zegt Spierenburg. “Tijdens de 
themagroepbijeenkomst voelde ik een 
prettige energie. Ik hoorde dat er al ver-
schillende extramurale samenwerkings-
verbanden zijn: bijvoorbeeld de inzet van 
specialisten ouderengeneeskunde, die 
structureel bij het MDO in de huisartsen-
praktijk zitten om proactief en preventief 
te kunnen meekijken met kwetsbare ou-
deren. Dat is mooi. Je inspireert elkaar 
door het samen steviger aan te pakken. 
Het model kan daarbij helpen. Zo is het 
ook bedoeld: pak het model erbij en ga 
ermee werken. Maak de start van een sa-
menwerking niet te ingewikkeld en laat je 
niet afremmen door schijnbare onmoge-
lijkheden. Begin gewoon.”

*De ‘patient journey’ is de ‘reis’ die de cliënt 
of patiënt door de zorgorganisatie maakt, ge-
koppeld aan de activiteiten van de organisa-
tie om deze reis te faciliteren.

  TIP Het model Spoed in de ouderenketen is te 
vinden op www.vilans.nl

Model Spoed in de ouderenketen

Dit model is gebaseerd op het model van Kings Fund, 2014.
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“Ik denk nu eerder bij afwijkend gedrag:  
zou dit een delier kunnen zijn?” 
Wat is het ervaren kennisniveau van thuiszorgmedewerkers als het gaat om het 
herkennen van een delier? Hebben thuiszorgmedewerkers hiervoor extra ken-
nis of tools nodig? Met deze vraag gingen vierdejaars HBO-V-studenten Ilse van 
Hoek en Chemène Oosterkamp van Hogeschool Windesheim in opdracht van 
het UNO-UMG aan de slag. Zij hielden onder meer online enquêtes onder thuis-
zorgmedewerkers van Zorggroep Noorderboog.  

Een delier bij thuiswonende, kwetsbare 
ouderen is niet gemakkelijk te herken-
nen. De symptomen lijken vaak op die 
van een depressie of dementie. Een vroe-
ge herkenning kan gezondheidsschade 
door een delier voorkomen of beperken 
en de zorg voor kwetsbare ouderen met 
een delier verbeteren. Het UNO-UMCG 
heeft een screeningslijst ontwikkeld, de 
zogenoemde Delirium Caregiver Questi-
onnaire (DCQ) waarmee thuiszorgmede-
werkers binnen enkele minuten kunnen 
beoordelen of er sprake is van een delier. 
Voordat deze vragenlijst daadwerkelijk 
aangeboden wordt aan de wijkteams, wil-
de het UNO-UMCG toetsen of deze aan-
sluit op de behoeften van de thuiszorg-
medewerkers. 

Hoe hebben jullie het onderzoek 
aangepakt? 
Ilse: “Door de coronamaatregelen moest 
onze aanpak voor het onderzoek plot-
seling volledig omgegooid worden. We 
hebben de eerste drie weken van ons on-
derzoek drie teams van drie locaties van 
Noorderboog kunnen bezoeken om hen 
te vragen naar hun ervaringen met en 
kennis van delier. Vanwege het bezoek-
verbod tijdens corona was de rest van de 
groepsgesprekken die we gepland had-
den niet meer mogelijk. Dat stelde ons 
natuurlijk wel even voor een uitdaging. 
We vonden een alternatief in het uitzet-
ten van online enquêtes onder thuiszorg-
medewerkers. Via beeldbellen hebben 
we nog een individueel interview met 

een thuiszorgmedewerker gehouden. Het 
was voor zorgmedewerkers een zware en 
spannende tijd. De werkdruk was door 
corona zo verhoogd dat er weinig tijd was 
voor onderzoek. Dat maakte het doen van 
praktijkonderzoek voor ons extra moei-
lijk.” 

Wat was het resultaat van jullie 
onderzoek? 
Chemène: “Wat ons opviel is dat bij 
wijkverpleegkundigen de behoefte aan 
scholing minder groot is. Met name on-
der verzorgenden en helpenden in de 
thuiszorg is er behoefte aan meer scho-
ling op het gebied van signalering en het 
behandelen van een delier. Tijdens team-
vergaderingen zou er bijvoorbeeld als 
vast agendapunt onderling meer kennis 
over delier uitgewisseld kunnen worden. 
Thuiszorgmedewerkers zagen ook mo-
gelijkheden in een gebruiksvriendelijk 
signaleringsinstrument zoals de DCQ 
in het elektrisch cliëntendossier (ECD) 
en een zakkaartje met eenduidige en 
helder beschreven signaleringspunten. 
De thuiszorgmedewerkers die hebben 
deelgenomen aan het onderzoek zien uit 
naar uitgebreider vervolgonderzoek of 
acties, waarin bijvoorbeeld ook cliënten, 
mantelzorgers en nog meer zorgprofessi-
onals betrokken worden. En uiteindelijk 
uiteraard naar de implementatie van de 
bevindingen van dit onderzoek. De uit-
komsten van ons onderzoek zijn gedeeld 
met de Verpleegkundige Adviesraad van 
Noorderboog.” 

Het UNO-UMCG wil, mede op basis van 
onze resultaten, graag aan de slag met de 
implementatie van de DCQ binnen een 
aantal wijkteams.

Heb je voor je eigen werkzaamheden 
iets geleerd van het onderzoek? 
Ilse: “Ik denk nu eerder bij afwijkend 
gedrag: zou dit een delier kunnen zijn?”
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Kennisthema: 
Pijn, functioneren 
en welbevinden
Het kennisthema Pijn, functioneren en welbevinden 
richt zich op onderzoek naar pijn bij dementie en op 
andere onderzoeken om het functioneren en welbe-
vinden van kwetsbare ouderen te verbeteren.

–
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“De helft tot driekwart van de ouderen 
met dementie heeft pijn”
Coran Ongering, voorzitter van de themagroep Pijn, Functioneren  
en Welbevinden:
“Soms ligt de oorzaak van probleemge-
drag in pijn. De helft tot driekwart van de 
ouderen met dementie heeft pijn. Door 
de dementie kunnen bewoners vaak zelf 
niet meer verbaal aangeven dat ze pijn 
hebben. Zij zijn daarvoor afhankelijk van 
zorgprofessionals.” 

Ongering adviseert zorgprofessionals om 
alert te zijn op signalen van pijn en de 
PAIC15 af te nemen.

Mensen met dementie zijn gevoeliger voor pijn
Mensen met dementie worden gevoeliger voor pijn naarmate 
de schade aan de hersenen ernstiger wordt. Dat blijkt uit on-
derzoek van promovenda Steffie Bunk van het UMCG. Het on-
derzoek benadrukt het belang van tijdige pijnsignalering. Het 
pijnobservatie-instrument PAIC15, ontwikkeld door UNO-
UMCG en collega-netwerk UNC-ZH, kan daarbij helpen.

De helft tot driekwart van de mensen 
met dementie ervaart pijn. Onderzoeker  
Steffie Bunk: “Bij dementie gaan de ze-
nuwcellen en de verbindingen tussen 
die zenuwcellen kapot, waardoor de her-
senen minder goed werken en pijn ook 
anders wordt verwerkt.” Mensen met ge-
vorderde dementie in het verpleeghuis 
kunnen vaak zelf niet meer goed verbaal 
aangeven dat zij pijn hebben. Zij zijn af-
hankelijk van de observaties van verzor-
genden en verpleegkundigen. De PAIC15 
helpt zorgprofessionals om vijftien signa-
len van pijn, waaronder gezichtsuitdruk-
kingen en lichaamsbewegingen in kaart 
te brengen. Steeds meer verpleeghuizen 
gebruiken de PAIC15 om pijn bij mensen 
met dementie tijdig te herkennen en te 
behandelen.

Verwerking van pijn in de hersenen
Bunk wilde weten of mensen met gevor-
derde dementie niet alleen minder goed 
in staat zijn om aan te geven dat zij pijn 

hebben, maar ook of ze gevoeliger zijn 
voor pijn. Met milde pijnprikkels onder-
zocht ze of de verwerking van pijn veran-
dert door dementie. Ook bekeek ze met 
een MRI-scan welke veranderingen in 
de hersenen daarbij een rol spelen. Drie-
entwintig ouderen met lichte dementie 
namen deel aan het onderzoek. Bunk 

vergeleek de uitkomsten met die van een 
gezonde groep ouderen.

Gezichtsuitdrukking verraadt pijn
“Als je vraagt ‘doet dit pijn?’ zie je geen 
verschil in antwoord tussen gezonde ou-
deren en ouderen met lichte dementie. 
Kijk je naar de gezichtsuitdrukking, dan 
zie je wel verschil: ouderen met dementie 
vertonen dan wel degelijk meer signalen 
van pijn. Deze hogere pijngevoeligheid 
zie je dus al bij milde dementie. De uit-
komsten van mijn onderzoek maken de 
signalering van pijn door zorgprofessio-
nals extra belangrijk”, benadrukt Bunk.

15
SIGNALEN VAN
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BIJ OUDEREN
MET DEMENTIE

LICHAAM
Verstarren

Beschermen
Verzetten tegen zorg

Wrijven
Rusteloosheid

STEM
Pijn-gerelateerde woorden 

Schreeuwen
Kreunen

Mompelen
Klagen

GEZICHT
Fronsen

Ogen vernauwen
Bovenlip optrekken

Mond openen
Gespannen uitdrukking
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Gaan ouderen minder bewegen
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Gaan thuiswonende ouderen minder bewegen als ze verhuizen naar het ver-
pleeghuis? En welke invloed heeft dat op hun functioneren? De themagroep 
Pijn, Functioneren en Welbevinden start in het najaar met een onderzoek om dit 
in kaart te brengen.

“De tuin hoeft niet 
meer onderhouden te 
worden, het stofzui-
gen hoeven ze niet 
meer zelf te doen en 
de koffie staat altijd 
klaar. Gaan verpleeg-
huisbewoners daar-

door minder bewegen of bewegen ze in 
het verpleeghuis op een andere manier 
dan thuis? Met een beweegmeter om de 
pols, net als een horloge, in combinatie 
met een dagboek, willen we dat graag 
gaan vaststellen”, vertelt postdoc-onder-
zoeker Leentje van Alphen van de the-
magroep Pijn, Functioneren en Welbe-
vinden.

Drie overgangsmomenten
Afgelopen jaar heeft de themagroep het 
idee voor dit onderzoek uitgewerkt in 
een onderzoeksvoorstel. Doel van het 
onderzoek is om vermindering van het 
functioneren na de verhuizing naar het 
verpleeghuis zoveel mogelijk te voorko-
men. Het onderzoek gaat zich op drie 
overgangsmomenten richten: de verhui-
zing van thuis naar de PG-afdeling van 
het verpleeghuis, de verhuizing van tijde-
lijke opname op de geriatrische revalida-
tie-afdeling naar het verpleeghuis en de 
verhuizing van thuis naar de somatische 
afdeling van het verpleeghuis.

Pilot
Van Alphen: “Met de beweegmeter wil-
len we graag de beweging van ouderen 

meten vanaf enkele weken voor de ver-
huizing tot en met enkele weken erna. 
Daarnaast gaan we door dagboekjes bij 
te houden inzoomen op verschillen in lo-
pen, zitten en liggen, bewegen binnen of 
buiten en bewegen op de plaats. Dat laat-
ste wordt ook wel bewegingsonrust ge-
noemd. Verder koppelen we de gegevens 
onder andere aan motorisch functione-
ren en pijnklachten.” In een latere fase 
willen de onderzoekers ook bekijken wel-
ke omgevingsfactoren van invloed zijn op 
bewegen en functioneren, zoals informa-
tie over leefomgeving. Denk bijvoorbeeld 
aan het sociale netwerk, de cultuur, de 
omvang van de woonruimte, de aanwe-
zigheid van een tuin. “Ook de geplande 
activiteiten, interventies en therapieën 
willen we dan meenemen in de analyse, 
en de betrokkenheid van de ouderen bij 
algemene dagelijkse handelingen, zoals 
huishoudelijk werk en persoonlijke ver-
zorging”, vertelt van Alphen. Dit najaar 
start het onderzoek met een pilot.

“Een lerende omgeving is voor mij essentieel”
Janny Sliep is geriatriefysiotherapeut bij Noorderbreedte Revalidatie, zit in de 
wetenschapscommissie van Noorderbreedte, is samen met verpleegkundige 
Ellie Karsten lid van de themagroep Pijn, Functioneren en Welbevinden van het 
UNO-UMCG en is ook nog eens co-projectleider PAIC15 bij Noorderbreedte- 
locatie Ymedam.

“Een lerende omgeving is voor mij essen-
tieel. Ik vind het belangrijk om mezelf 
voortdurend te blijven ontwikkelen. Na-
mens de vakgroep fysiotherapie zit ik in 
de wetenschapscommissie en via die rol 
kwam ik in de themagroep. Meedenken 
over onderzoek ligt een beetje buiten 
mijn dagelijkse vakgebied. Maar het is 
leuk en interessant om samen te werken 
met andere disciplines en collega’s van 
andere instellingen en om te kijken wat 
er allemaal voor ontwikkelingen in de 
zorg zijn.”

Rijdende trein
“Door corona hebben we elkaar als the-
magroepleden nog maar één keer fysiek 
ontmoet, tijdens het UNO-UMCG-sym-
posium. Sinds die tijd is alles online ge-
gaan. We kennen elkaar dus nog niet zo 
goed en ik stapte op een rijdende trein; 
de themagroep was al volop bezig met 
nieuwe en lopende onderzoeken. Maar ik 
merk dat je er vrij snel ingroeit. Wij doen 
ook mee met het implementatieonder-
zoek van de PAIC15 en daarbij is de hulp 
van onderzoeker Leentje van Alphen fijn 
en waardevol. Verder begeleidt collega- 

themagroeplid Henriëtte van der Kloet, 
implementatieadviseur van het UNO-
UMCG, ons bij de implementatie van de 
PAIC15 in Noorderbreedte. Dat maakt het 
natuurlijk heel laagdrempelig om vragen 
te stellen als je iets niet weet.”

Hulpmiddelen
“De beste tip die ze ons gaf: ‘Begin klein, 
implementeer eerst in één huis.’ Dat 
maakt de implementatie van de PAIC15 
overzichtelijk en behapbaar. Henriëtte 
wees ons ook op allerlei hulpmiddelen 
die al ontwikkeld zijn, zoals de e-training 
en de PAIC15-implementatiewijzer. Zo 
kunnen we mooi gebruikmaken van de 
kennis en ervaring die al is opgedaan in 
andere verpleeghuizen.”

  TIP Toolbox pijn bij dementie 
www.uno-umcg.nl

na hun verhuizing naar het verpleeghuis?

–
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Kennisthema: 
Zorgethiek
Het kennisthema Zorgethiek richt 
zich op het omgaan met morele 
dilemma’s die zorgprofessionals 
tegenkomen bij persoonsgerichte 
zorg.
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“We ontdekken met elkaar steeds meer  
goede alternatieven voor een gesloten deur”
Sinds de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) in januari 2020 mogen de 
deuren in verpleeghuizen niet meer automatisch voor cliënten op slot. Aan de 
hand van een stappenplan moet per cliënt bekeken worden of er goede alterna-
tieven zijn voor gesloten deuren. Maar welke alternatieven zijn er? Tegen welke 
juridische en praktische zaken lopen ouderenzorgorganisaties aan? En wat zijn 
de risico’s en wie is verantwoordelijk als er iets misgaat? Vera Bijvang, senior 
adviseur bij Interzorg, deed mee aan het onderzoek ‘Alternatieven voor geslo-
ten deuren’ en vertelt wat dit onderzoek voor Interzorg heeft betekend.

“Toen de Wet zorg en dwang werd aange-
kondigd, realiseerde ik me al snel dat we 
voor een grote uitdaging stonden. Deze 
invoering vergt een cultuuromslag, een 
andere manier van denken. Eigenlijk 
moet er min of meer een maatschappelij-
ke discussie op gang gebracht worden. 
Deze verandering krijg je als zorgorgani-
satie niet in je eentje voor elkaar. Je hebt 
een gezamenlijke aanpak nodig met bij-
voorbeeld gemeenten, bestuurders, zorg-
medewerkers, cliënten, familieleden en 
omwonenden. Want hoe goed voorbereid 
en goed doordacht ook, wanneer de deu-
ren opengaan, neemt ook het risico dat 
een cliënt loopt toe. In de meeste situa-
ties loopt dat met een sisser af, maar wat 
als het wel misgaat? Uiteindelijk voelen 
wij ons wel verantwoordelijk voor de vei-
ligheid van de mensen die bij ons wo-
nen.”

Discussie
“Een collega wees mij op het onderzoek. 
Samen met een aantal collega’s heb ik 
deelgenomen aan de focusgroep, die 
begeleid werd door ethiekonderzoeker  
Elleke Landeweer en onderzoeksmede-
werker Floor Vinckers. Het onderzoek 
sloot mooi aan bij de strategie die Inter-
zorg heeft gekozen voor de implemen-
tatie van de Wet zorg en dwang; die van 
het gesprek. Door veel met elkaar in 
gesprek te zijn over de impact geven we 
deze verandering invulling. De waarde-
volle discussie in de focusgroepen van 
het onderzoek leverde daar een bijdrage 
aan. Tijdens deze gesprekken kwamen 
verschillende mooie voorbeelden, alter-
natieven en dilemma’s voorbij. Bij Inter-
zorg hebben we bijvoorbeeld een afdeling 
waar mensen met een Molukse achter-
grond wonen. Een van de medewerkers 
van die afdeling zei: ‘Doe maar gerust die 
deuren open. De heerlijke etensgeur die 
bij ons hangt als we koken zorgt ervoor 
dat de mensen vanzelf weer terugkomen.’ 
Een andere zorgmedewerker hoorde ik 
zeggen: ‘Prima als de deuren opengaan, 
maar wel spannend als dat in mijn avond-
dienst gebeurt.’ Ik denk dat de angst voor 
het openen van de deuren onder zorgme-
dewerkers best groot is. Ze zijn bang dat 
er iets vervelends gebeurt met een cliënt. 
Dat een cliënt alleen buiten ronddwaalt 
en zoekraakt bijvoorbeeld en daar voelen 
zij zich dan uiteraard verantwoordelijk 
voor. Tegelijkertijd zijn de eerste ervarin-
gen heel positief en ontdekken we met 
elkaar dat er heel veel alternatieven zijn.”

Stroomversnelling
“Op dit moment staan er binnen Inter-
zorg op diverse afdelingen al meer deuren 
open dan in het verleden. Corona heeft 
dit proces soms ook in een stroomver-
snelling gebracht. Door de coronamaat-
regelen in de eerste golf was de voordeur 
op slot. Daardoor konden afdelingsdeu-
ren gevoelsmatig met iets minder risico 
opengehouden worden. Steeds vaker ma-
ken we met familie afspraken die meer 
zijn afgestemd op de behoeften van de be-
treffende cliënt. Er gebeuren veel mooie 
dingen van deuren die opengaan tot een 
pilot met zorghorloges. Gaandeweg vin-
den we onze weg en leggen we de puzzel 
om cliënten in vrijheid én veiligheid hun 
eigen leven voort te kunnen zetten.”

“Ook vinden er met gemeentes gesprek-
ken plaats over een dementievriendelij-
ker omgeving. We hebben gemerkt dat 
er in de samenleving nog weinig bekend 
is over de consequenties van de Wet zorg 
en dwang. Het is niet alleen iets van een 
zorgorganisatie, iedereen kan hiermee te 
maken krijgen.”

Positieve stimulans
“Van een complete cultuuromslag is nu 
nog geen sprake, de angst voor de risi-
co’s is er ook nog. Maar een onderzoek 
als ‘Alternatieven voor gesloten deuren’ 
werkt zeker als een positieve stimulans; 
er komt steeds meer vertrouwen in mooie 
en waardevolle alternatieven, die naar 
mijn idee uiteindelijk het welzijn van de 
cliënten ten goede komen.”

  Bekijk de uitkomsten van het onderzoek 
‘Alternatieven voor gesloten deuren’ en 
concrete handvatten voor de uitvoering van 
de Wet Zorg en Dwang op www.uno-umcg.nl
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Onderzoek naar impact van verhuizen  
op verpleeghuisbewoners
Ouderen in verpleeghuizen moeten regelmatig verhuizen. Hoe ervaren zij en hun 
naasten die verhuizingen en hoe zou dat beter kunnen? Wetenschappers van 
het UNO-UMCG startten samen met collega’s van de vijf andere academische 
netwerken ouderenzorg een grootschalig onderzoek naar dit onderwerp.

Verouderd vastgoed is een van de belang-
rijkste redenen van de verhuizingen. Veel 
verpleeghuizen voldoen niet meer aan de 
eisen van deze tijd en vragen om aanpas-
sing of nieuwbouw. Ook worden verzor-
gingshuizen ‘omgebouwd’ tot verpleeg-
huis om aan de toenemende vraag aan 
verpleeghuiszorg te kunnen voldoen. Ver-
der zijn er steeds meer initiatieven voor 
nieuwe, innovatieve vormen van wonen.

Handvatten
Allemaal redenen voor verhuizingen. 
Soms tijdelijk, soms voor altijd. Soms ge-
dwongen, soms uit eigen keuze. Voor ou-
deren is het meestal heel ingrijpend om 
hun vertrouwde plek te verlaten. De on-
derzoekers gaan op zoek naar belangrij-
ke aandachtspunten voor verhuizingen. 
Daarvoor gaan ze onder meer in gesprek 
met verpleeghuisbewoners, naasten en 
andere betrokkenen. Het onderzoek 
moet concrete handvatten opleveren 
voor zorgorganisaties en beleidsmakers. 

Doel daarvan is om het verhuizen zo goed 
mogelijk in te richten en ouderen beter 
voor te bereiden op de verhuizing, onder 
meer door behoeften en wensen inzichte-
lijk te maken.

Subsidie
Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
wetenschappers van de zes academische 
netwerken ouderenzorg in Nederland, 
verenigd in SANO (Samenwerkende 
Academische Netwerken Ouderenzorg). 
Vanuit het UNO-UMCG is promovenda 
Miranda Schreuder betrokken bij het on-
derzoek. Het ministerie van VWS heeft 
een subsidie van 1,7 miljoen euro toege-
kend aan dit gezamenlijke onderzoek.
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“Het is heel belangrijk om wensen rondom  
het levenseinde tijdig in beeld te krijgen”
Vragen naar iemands wensen rondom het levenseinde stel je niet zomaar even. 
Ze zijn vaak confronterend en diepgaand. Marcelle Mulder, adviseur geestelijke 
zorg bij Patyna, heeft een handreiking geschreven voor verzorgenden en ver-
pleegkundigen, zodat zij dit belangrijke onderwerp goed voorbereid bespreek-
baar kunnen maken.

Mulder: “Ineens was 
het coronavirus ook in 
verpleeg- en verzor-
gingshuizen doorge-
drongen. Dit riep al 
snel de nodige vragen 
op: weten wij van be-

woners hoe ze denken over hun levens- 
einde? Kennen we hun wensen, weten we 
wat ze belangrijk vinden? Vaak weten we 
wel of bewoners gereanimeerd willen 
worden of niet. Maar antwoorden op 
meer specifieke vragen als: ‘Wilt u naar 
het ziekenhuis bij een ernstige ziekte?’, 
die ontbreken met regelmaat.”

Goed afgestemde zorg
Praten over hun eigen sterven, dat doen 
veel mensen liever niet. Ook niet als ze 
op hogere leeftijd zijn. En al helemaal 
niet met een vreemde. Terwijl het voor 
goed afgestemde zorg rondom iemands 
overlijden erg belangrijk is om te weten 
wat de wensen van de bewoner zijn. Mul-
der: “Ook binnen onze organisatie merkte 
ik hoe moeilijk verzorgenden het vinden 
om het levenseindegesprek aan te gaan. 
Dat begrijp ik: als je er niet zoveel erva-
ring mee hebt of het misschien zelf ook 
lastig vindt om over de dood te praten, 
dan wacht je op een geschikt moment 
of blijf je piekeren over de juiste vragen. 
Voor je het weet is de dood dichtbij en 

komt dat gesprek er niet meer van.”

Meer aandacht voor Advanced Care 
Planning
De handreiking van Mulder was voor de 
themagroep Zorgethiek van het UNO-
UMCG aanleiding om een onderzoeksop-
dracht voor HBO-V-studenten in te dienen 
bij de Hanzehogeschool. Doel: inventarise-
ren hoe verzorgenden omgaan met leven-
seindegesprekken en of de handreiking 
hierbij helpend kan zijn. HBO-V-studenten 
Sanne van der Toorn en Kelly de Vries heb-
ben in twee zorgorganisaties interviews 
met verzorgenden en verpleegkundigen 
gehouden en hun bevindingen met hen 
besproken in een focusgroep. Een van hun 
belangrijkste aanbevelingen is om in de 
opleidingen voor verpleegkundigen en ver-

zorgenden meer aandacht te geven aan Ad-
vance Care Planning. Ook is het volgens de 
studenten belangrijk om te stimuleren dat 
ACP in de zorgorganisaties, bijvoorbeeld in 
multidisciplinaire overleggen, vaker aan 
bod komt en de afspraken daarover wor-
den vastgelegd in het cliëntdossier.

ACP-gesprekken hoeven niet altijd for-
meel plaats te vinden. Juist tijdens infor-
mele gesprekken tussen verzorgenden en 
cliënten kunnen veel wensen en behoef-
ten over de laatste levensfase naar boven 
komen. Een belangrijke taak voor de ver-
zorgenden is om dit dan in te brengen in 
de multidisciplinaire overleggen. Leren 
hoe je formele ACP-gesprekken voert 
kan bijvoorbeeld via een buddysysteem, 
waarbij een verzorgende met minder 
ervaring het gesprek gaat voeren samen 
met een collega met meer ervaring.

  TIP: Bekijk de uitkomsten van het on-
derzoek van de HBO-V-studenten op 
www.uno-umcg.nl

Mag je als zorgmedewerker in het coronatijdperk vanwege risico’s in je privésituatie 
vragen van je werkgever dat je geen bewoners meer ziet en alleen nog maar thuiswerkt? 
Is dat verantwoord ten opzichte van je 
collega’s? En hoe voelt dat tegenover de 
patiënt?

In deze spagaat bevond zich een spe-
cialist ouderengeneeskunde met een 

kwetsbare partner. Het dilemma is in 
een online moreel beraad besproken, 
met een kleine groep directe collega’s: 
de teamleider, een verpleegkundige, 
een fysiotherapeut en een psycholoog. 
Onderzoeker Elleke Landeweer van de 

themagroep Zorgethiek was daarbij, 
als onafhankelijk gespreksleider, en 
schreef er een artikel over voor Medisch 
Contact.

  Lees het artikel op www.medischcontact.nl
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Betere afstemming tussen familie en 
zorgmedewerkers over meehelpen in de zorg

Welke morele spanningen ervaart familie bij hun aandeel in de 
zorg voor hun naaste in het verpleeghuis? En hoe was dat 
tijdens de eerste coronagolf? Ethiek-onderzoeker Nina 
Hovenga: “Juist door in te zoomen op die situatie, waarin 
bezoek niet meer mogelijk was zoals anders, hopen we het 
belang van familieparticipatie te achterhalen: wat misten 
familie en zorgmedewerkers toen?”

Het kwalitatief onderzoek Familiepartici-
patie is eind 2019 gestart. Sinds de pande-
mie vonden de interviews voor het onder-
zoek telefonisch of via beeldbellen plaats. 
Hovenga: “We merkten na de sluiting van 
de verpleeghuizen dat zorgprofessionals 
en familie het prettig vonden om een luis-
terend oor te hebben. Ze gaven aan dat 
ze het fijn vonden om te praten over de 
nieuwe situatie die was ontstaan op het 
gebied van familieparticipatie.”

Dubbelrol
Niet alleen voor familie, ook voor de zorg-
professionals was de sluitingsperiode een 

grote uitdaging. Hovenga: “Het vroeg een 
enorme inzet en creativiteit om opnieuw 
bij te dragen aan het welbevinden van 
bewoners. Contacten tussen bewoners 
en familie werden onderhouden via tele-
foon of beeldbellen, maar dat bleek niet 
voor alle bewoners geschikt. Zorgprofes-
sionals merkten op dat het stil was op de 
afdeling zonder bezoek en dat dit sommi-
ge bewoners goed deed, terwijl anderen 
hierdoor onrustiger werden. Ook vertel-
den ze dat zij de bewoners nu zelf meer 
aandacht konden geven. Ze probeerden 
zowel de rol van zorgmedewerker als die 
van familie te vervullen.”

Kwaliteit van leven
Doel van het onderzoek is bijdragen aan 
een betere afstemming tussen zorgpro-
fessional en familie over meehelpen in 
de zorg. Hovenga: “Dat is van belang om-
dat familie een belangrijke rol kan spelen 
in de zorg en dat komt de kwaliteit van 
leven van de oudere en de familie ten 
goede.” Na de zomervakantie starten de 
onderzoekers met de laatste fase van het 
onderzoek, waarin de voorlopige resulta-
ten samen met de praktijk verder worden 
verdiept en wordt gezocht naar verbeter-
mogelijkheden. Hovenga: “Dit gaan we 
vervolgens gedurende drie maanden uit-
proberen, monitoren en bijstellen in de 
praktijk. De eindresultaten verwachten 
we in maart 2022.”

  Lees meer over dit onderzoek op  
www.uno-umcg.nl
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“In het betrekken van familie bij de zorg is 
zeker nog een brug te slaan”

Met het onderzoek Familieparticipatie probeert het UNO-
UMCG antwoord te vinden op de vraag wat zorgprofessionals 
van familie mogen en kunnen verwachten bij de zorg voor hun 
naasten. Het onderzoek is in volle gang en het is nog te vroeg 
om inhoudelijk op voorlopige uitkomsten in te gaan. Toch zijn 
we wel benieuwd hoe zorgprofessionals het vinden om mee te 
doen met dit onderzoek. We vroegen het Marijke de Vries, 
zorgcoördinator bij Alliade.

Waarom zei je “ja” tegen dit 
onderzoek?
“Mijn leidinggevende gaf mij de infor-
matiefolder over het onderzoek Fami-
lieparticipatie. Ze weet dat ik meedoen 
aan onderzoek leuk vind. Ik draai al 
aardig wat jaren mee in de ouderenzorg 
en merk dat bepaalde kennis of informa-
tie soms gewoon wat op de achtergrond 
raakt. Door mee te doen aan onderzoek, 
haal je dit vaak weer wat omhoog. Ook 
ben ik altijd benieuwd naar nieuwe in-
zichten. Dat houdt mijn werk levendig. 
En eerlijk gezegd ben ik ook nieuwsgie-
rig naar hoe andere verpleeghuizen met 

bepaalde zaken omgaan. Het onderwerp 
familieparticipatie spreekt mij erg aan. Ik 
zie en spreek familie vaak. Familieleden 
kennen de bewoner als geen ander. Dat 
helpt mij vaak bij de zorg voor die bewo-
ner. Eigenlijk had ik direct al een aantal 
bewoners en familieleden op het oog, 
die goed binnen dit onderzoek zouden 
passen. Een van deze bewoners is helaas 
inmiddels overleden.”

Hoe heb je het meedoen tot nu toe 
ervaren?
“Door corona moest het onderzoek aardig 
over de kop. Ik bedoel, alle overleggen 

moesten op afstand plaatsvinden. Via de 
telefoon en via Teams. Maar ondanks dit 
voelden de gesprekken met onderzoeks-
leider Nina Hovenga en onderzoeksme-
dewerker Floor Vinckers heel vertrouwd. 
De samenwerking met hen heb ik als erg 
plezierig ervaren. Ik merkte aan hen dat 
ze wisten waarover ze spraken. Ik kon 
gewoon mezelf blijven en als ik iets niet 
begreep, kon ik het gewoon aan hen vra-
gen.”

En nu?
“De onderzoekers houden mij goed op 
de hoogte. De managers hebben inmid-
dels ook al bij elkaar gezeten om over het 
vervolg van het onderzoek te spreken. 
Zelf sluit ik straks weer aan bij een focus-
groep. Ik vind het belangrijk om goede 
zorg te leveren. Daar hebben wij familie 
hard bij nodig. En in het betrekken van 
familie bij de zorg is naar mijn idee zeker 
nog een brug te slaan.”
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Implementatie  
van nieuwe kennis 
in zorg en onderwijs
‘Onze’ kennis is van iedereen. Alle onderzoeksresultaten, 
ervaringen uit het werkveld en andere informatie die voor 
anderen interessant is delen we op verschillende manieren. 
Onder meer via het jaarlijkse UNO-UMCG-symposium, via 
scholingen en bijeenkomsten en via praktijkgerichte hulp-
middelen, zoals handreikingen, stappenplannen en e-trai-
ningen. Een greep uit onze activiteiten en producten op het 
gebied van kennisdeling.
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“Via je beeldscherm morele  
dilemma’s bespreken is een extra uitdaging”
Ook tijdens de coronacrisis blijkt de zorgpraktijk behoefte te hebben aan UNO-
UMCG trainingen. Nina Hovenga en Elleke Landeweer verzorgden bij Tangen-
borgh een online training Moreel beraad. Ivonne Lesman en Henriëtte van der 
Kloet kwamen voor een online training Succesvol Veranderen digitaal op be-
zoek bij Noorderboog en Icare.

Leden van de Raad voor Visie en Ethiek en 
de bestuurder van Tangenborgh gingen 
via een online moreel beraad met elkaar 
in gesprek. Aanleiding was de behoefte 
aan input voor beleid voor bezoek en so-
ciaal contact in tijden van corona. Nina 
Hovenga was gespreksleider. “Met elkaar 
discussiëren over ethische vraagstukken 
en morele dilemma’s via je beeldscherm, 
is een extra uitdaging. Sfeer en emoties 
zijn moeilijker waar te nemen en het kost 
meer moeite om iedereen actief bij het 

gesprek betrokken te houden. Toch is het 
mij goed bevallen en is de feedback die ik 
tot nu toe kreeg positief”, zegt Hovenga.

Online moreel beraad
Elleke Landeweer begeleidde bij Tangen-
borgh in een kleine groep een moreel be-
raad over een goede balans tussen werk 
en privé. Dit ethische vraagstuk ontstond 
vanuit het morele dilemma van een van 
de medewerkers, die thuis een kwetsba-
re partner heeft. Ook Landeweer kijkt 
samen met de deelnemers met een goed 
gevoel terug op de online sessie.

Compacter
In oktober verzorgden implementatiead-
viseurs Henriëtte van der Kloet en Ivonne 
Lesman voor medewerkers van Noorder-
boog en Icare een online versie van de 
training Succesvol Veranderen. “Om de 
training zo passend mogelijk te maken, 
hebben we de deelnemers vooraf per 
e-mail een aantal vragen gesteld. Zo kon-

den we direct inspelen op vragen uit de 
praktijk en konden we de training com-
pacter houden ”, zegt van der Kloet. “Het 
was spannend en we stonden af en toe 
voor wat kleine technische verrassingen. 
Op zich kijken we inhoudelijk tevreden 
terug”, vult Lesman aan. “Maar het was 
ook een soort pilot voor ons, om te kijken 
wat goed ging en wat beter kan. We heb-
ben er veel van geleerd. Bijvoorbeeld dat 
deelnemers graag meer interactie willen 
en meer ervaringen willen uitwisselen. 
En dat we gerichter op bepaalde thema’s 
moeten inzoomen. Die feedback nemen 
we mee en verwerken we in ons aanbod.”

Serious game
Op dit moment ontwikkelen de imple-
mentatieadviseurs verschillende video’s 
over de implementatie van kennis in de 
zorg. Ook wordt samen met docenten 
en studenten van de Hanze Hogeschool 
in Groningen gewerkt aan een serious 
game* op het gebied van implementatie.

*Een serious game is een spel met een 
ander primair doel dan puur vermaak. 
Het voornaamste doel is dan bijvoorbeeld 
communiceren, werven of selecteren, on-
derwijzen of het verwerven van inzicht.

Eerste twaalf artsen starten 
met opleiding tot specialist 
ouderengeneeskunde
Het UMCG is gestart met de opleiding tot specialist ouderen-
geneeskunde. De eerste twaalf artsen zijn op 1 september 2020 
begonnen met de driejarige opleiding. Hoofd van de opleiding 
Coby Tibben verwacht na de driejarige opleiding twaalf enthou-
siaste dokters af te leveren, en hoopt dat de opleiding tegen 
die tijd is uitgebreid. “Er is in Noord- en Oost-Nederland grote 
vraag naar specialisten ouderengeneeskunde. Daarom zijn we 
heel blij dat er in de opleiding geneeskunde in Groningen meer 
aandacht komt voor ouderengeneeskunde en een deel van de 
studenten de mogelijkheid hebben om een coschap in een ver-
pleeghuis te doen.”

–
41

KENNISDEL ING
–



Weer razendsnel 
volgeboekt:  
het UNO-UMCG-
symposium

Foto’s symposium: André Brasse Photography
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Net als andere jaren was het 
UNO-UMCG-symposium 2020 ‘Gluren 
bij de buren’ in een mum van tijd vol-
geboekt. Vlak voor de lockdown gin-
gen ruim zeshonderd deelnemers met 
experts, behandelaars, verzorgenden, 
verpleegkundigen, cliëntvertegenwoor-
digers en onderzoekers in gesprek over 
nieuwe inzichten en eigen ervaringen op 
het gebied van probleemgedrag en over 
familieparticipatie in de verpleeghuis-
zorg. Naast een keuzeaanbod van twintig 
workshops was er voor alle deelnemers 
een plenair programma. Hoofdspreker 
Gerben Bergsma, verpleegkundige en 
consulent bij het Centrum voor Consulta-
tie en Expertise (CCE):

“Multidisciplinair kijken naar 
oorzaken probleemgedrag”
“Een snelle oplossing voor probleemge-
drag is er niet. Maar als je bereid bent om 
te kijken naar mogelijke oorzaken van het 
gedrag is er altijd een oplossing. Gedrag 
van een bewoner kan een afdeling ontre-
gelen en zorgverleners uitputten. Het is 
belangrijk om multidisciplinair te gaan 
kijken waar dat roepen, claimen, mani-
puleren of agressieve gedrag vandaan 
komt. Aan elk ‘gedrags-teveel’ ligt een te-
kort ten grondslag. Vaak zijn er meerdere 
factoren die het gedrag in stand houden. 
Als we samen snappen hoe gedrag in el-
kaar zit, biedt dat aangrijpingspunten 
voor verandering.”
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UNO-UMCG verstevigt samenwerking met onderwijs

Afgelopen jaar zijn bij het UNO-UMCG twee nieuwe implementatieadviseurs  
gestart: Francine Quittner, voorheen docent verpleegkunde op ROC Noorder-
poort en onderwijskundige Riejanne Slaghuis uit het UMCG. Zij richten zich op 
het uitbreiden van de samenwerking met mbo-, hbo- en wo-instellingen en op 
kennisdelen in de aangesloten zorgorganisaties.

Het UNO-UMCG is nog niet bij alle onder-
wijsinstellingen bekend. Daarom hebben 
Quittner en Slaghuis eerst verkennende 
gesprekken gevoerd met zorgopleidingen 
van roc’s en hbo-instellingen in Fries-
land, Groningen, Drenthe en Overijssel. 
Slaghuis: “Daaruit bleek dat de kennis die 
binnen het UNO-UMCG wordt ontwik-
keld goed gebruikt kan worden in het on-
derwijs. Bijvoorbeeld bij de keuzedelen 
in het mbo en bij de minor ‘Geriatrie en 
gerontologie’ in het HBO-V.” Quittner vult 
aan: “Concreet heeft dat onder meer gere-
sulteerd in de gastles ‘Wetenschappelijk 
onderzoek en je bijdrage als EBP-profes-
sional’ en een opdracht over omgevings-
geluid in het kader van Zorg, Innovatie en 
technologie op het mbo.”

Online lesmateriaal
Op dit moment werken de implementatie- 
adviseurs onderwijs aan een les op video 
over het pijnobservatie-instrument PAIC15, 
die in de loop van 2021 te downloaden 
is op de website van het UNO-UMCG 
(www.uno-umcg.nl). “En zo hebben we 

nog veel meer onderwerpen voor lesma-
teriaal die we graag als stage- of theorie- 
opdrachten willen aanbieden via onze 
website,” vertelt Slaghuis enthousiast.

Thematafels
Quittner en Slaghuis werken nauw samen 
met de implementatieadviseurs voor de 
zorgorganisaties, Henriëtte van der Kloet 
en Ivonne Lesman. “In het kader van ‘een 
leven lang leren in de zorg’ zien wij kan-
sen om de kennis uit onderzoek nog beter 
te laten uitvloeien in de zorginstellingen. 
Eén van de middelen die we hiervoor 
hebben geïntroduceerd is de ‘Thematafel 
UNO-UMCG’, een laagdrempelige online 
bijeenkomst over specifieke thema’s, zo-
als jeuk bij ouderen, dilemma’s rondom 
de Wet zorg en dwang”, vertelt Slaghuis.

Samenwerking
Op landelijk niveau wordt er volop sa-
mengewerkt met de vijf andere univer-
sitaire netwerken, verenigd in SANO (Sa-
menwerkende Academische Netwerken 
Ouderenzorg). Op regionaal niveau is er 

contact met diverse netwerken, zoals Le-
ren is Altijd, Zorgplein Noord en Netwerk 
ZON. Quittner: “Zo trekken we samen 
op om de bestaande interprofessionele 
leernetwerken van Netwerk ZON te ver-
breden en te verdiepen met kennis en in-
zichten vanuit de themagroepen van het 
UNO-UMCG. Wij zien een mooie kans om 
samen te werken, door studenten, stage-
docenten en werkbegeleiders in verbin-
ding te brengen met de thema-groepen.”

Betekenisvoller
Slaghuis: “Onderwijs zit in mijn hart. In 
de functies die ik tot nu toe heb vervuld, 
zie je dat altijd terugkomen. Zo waren 
opleiding en training binnen mijn vorige 
functie belangrijke aandachtsgebieden.” 
Quittner: “Ik heb jarenlang als docent 
verpleegkunde gewerkt en heb in deze 
functie een groot netwerk binnen het 
zorgonderwijs van de noordelijke ROC’s 
en de Hanzehogeschool Groningen op-
gebouwd. Hierdoor weet ik wat er speelt 
in de ouderenzorg én in het onderwijs. 
In beide branches leeft het gevoel ‘dat er 
al zoveel moet’. Hoe mooi is het dat het 
UNO-UMCG met aanvullingen komt, die 
het onderwijs krachtiger, actueler en be-
tekenisvoller kunnen maken!”

Foto: André Brasse Photography
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“Het is mooi om te zien hoe studenten een 
onderzoekende houding ontwikkelen”
In de dagelijkse zorgpraktijk loop je soms tegen dingen aan die je verbazen. 
Dingen die in jouw ogen misschien wel anders zouden kunnen. Hoe kom je tot 
de beste werkwijze? En hoe blijf je op de hoogte van de nieuwste kennis en in-
zichten? “Precies dat willen we onze studenten graag leren”, vertelt Mea van 
Wonderen, docent voor de opleiding MzVz (Maatschappelijk verzorgende/Ver-
zorgende IG) aan het Noorderpoort in Groningen.

Afgelopen jaar verzorgde het UNO-UMCG 
op het Noorderpoort een gastles over pijn 
bij dementie. Onlangs weer, deze keer 
over wetenschappelijk onderzoek: hoe 
werkt dat en hoe kun je daar als toekom-
stig zorgprofessional aan bijdragen? Van 
Wonderen: “De kennis die in studieboe-
ken staat is niet altijd toereikend. Door 
onze samenwerking met het UNO-UMCG 
kunnen we studenten, maar ook docen-
ten, op de hoogte brengen van de meest 
recente kennis.”

Onderzoeksprojecten
Het mes snijdt aan meerdere kanten, 
volgens collega Geraldine Gort, project-
leider van ZorgThuis. ZorgThuis is een 
vierjarig project van het Noorderpoort en 

verschillende partijen uit zorg en welzijn, 
gericht op zorginnovatie en -technologie. 
Het UNO-UMCG heeft zich ook aange-
sloten bij dit project. Gort: “Eén van de 
projectdoelen is om vragen uit de zorg-
praktijk om te zetten in projecten voor 
studenten. Mbo-studenten kunnen heel 
goed meedenken over innovatieve oplos-
singen voor praktijkproblemen.” In hun 
tweede leerjaar voeren alle studenten van 
de opleidingen Maatschappelijk verzor-
gende/Verzorgende IG en Verpleegkunde 
zo’n project uit. Ze mogen zelf een keuze 
maken uit het aanbod van projecten.

Eén van die projecten is de Mosart-studie 
van het UNO-UMCG, dat zich richt op de 
relatie tussen de geluidsomgeving en pro-
bleemgedrag bij mensen met dementie. 
“Dat is een totaal nieuw onderwerp voor 
studenten”, zegt Van Wonderen. “Ze gaan 
zich eerst verdiepen in wat dat nou eigen-
lijk inhoudt, de geluidsomgeving, en wat 
de invloed daarvan kan zijn op gedrag. 
Die kennis en bewustwording op het ge-
bied van dit onderwerp nemen ze al mee 
naar hun toekomstige werk in de zorg.”

Frisse ideeën
Gort: “Daarnaast vragen de onderzoekers 
in de projectomschrijving ook of de stu-
denten zelf interventies kunnen beden-
ken om de geluidsomgeving aangenamer 
te maken. Dat leidt ongetwijfeld tot fris-
se, originele ideeën. Dat bedoel ik met 
‘het mes snijdt aan meerdere kanten’: 
zowel de studenten als de onderzoekers 
en uiteindelijk de zorgpraktijk kunnen 
profijt hebben van deze aanpak.”

Onderzoekende houding
“Het is mooi om te zien hoe studenten in 
de loop van zo’n project een onderzoeken-
de houding ontwikkelen en hele andere 
vaardigheden gaan gebruiken dan in de 
verzorging. Betrouwbare informatie op-
zoeken op internet bijvoorbeeld, of inter-
viewen”, zegt Van Wonderen. Ze ziet ook 
op andere vlakken nog mogelijkheden 
voor samenwerking met het UNO-UMCG. 
“Het kennisthema Medicatieveiligheid 
biedt voor ons onderwijs bijvoorbeeld 
goede aanknopingspunten. En we dag-
dromen al wel eens over het aanbieden 
van nascholing aan oud-studenten van 
het Noorderpoort, in samenwerking met 
het UNO-UMCG. Hoe geweldig zou het 
zijn als oud-studenten bij ons terugko-
men voor de meest actuele kennis? Zover 
is het nog lang niet hoor, maar ik zou het 
wel fantastisch vinden.”

Studenten van het Noorderpoort in Groningen.
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Drie tips voor praktijkgericht onderzoek
Van verschillende kanten komen onderzoeksvragen op zorg- 
organisaties af. Hoe bepaal je aan welk onderzoek je wel en 
niet meedoet en hoe breng je de kennis uit onderzoeken naar 
de juiste plek in de organisatie? Een aantal zorgorganisaties 
heeft daar al ervaring mee. Zo ook Zorggroep Alliade, waar 
ouderenzorgorganisatie Meriant onder valt. Drie tips van 
Alain Dekker, hoofd van de afdeling Praktijkgericht Weten-
schappelijk Onderzoek (PWO) en lid van de UNO-UMCG- 
themagroepen Zorgethiek en Medicatieveiligheid.

PWO bestaat uit een kern van onderzoe-
kers en ondersteuners en daar omheen 
een schil van behandelaren die in deeltijd 
onderzoek doen, naast hun cliëntgebon-
den werk. In totaal bestaat de afdeling uit 
ongeveer twintig medewerkers, die full 
time of naast hun zorgtaken zelfstandig 
wetenschappelijk onderzoek uitvoeren of 
meewerken aan onderzoek van partners, 
zoals het UNO-UMCG. Dekker, gepro-
moveerd op dementie bij het downsyn-
droom, is sinds een jaar hoofd van de 
afdeling PWO en werkt daarnaast één 
dag per week als onderzoeker-docent bij 
RUG/UMCG.

TIP Focus!
“In het verleden deed Alliade 

vanuit interesse en hart voor het vak aan 
te veel onderzoeken mee, wat lang niet al-
tijd haalbaar bleek. Soms past een onder-
zoeksthema eigenlijk niet bij je organisa-
tie. Dan kun je beter ‘nee’ zeggen. Focus 
aanbrengen, keuzes maken en de dingen 
die je wel doet goed doen, dat is nu onze 
insteek. Wij richten ons met onderzoek 
op twee speerpunten: veroudering & 

dementie en evidence based screening, 
diagnostiek & behandeling. Alle onder-
zoeken die we zelf uitvoeren of waaraan 
we meewerken moeten binnen die twee 
speerpunten passen. En we gaan voor 
kwaliteit: liever één project heel goed 
doen dan drie projecten een beetje.”

TIP Investeer in draagvlak
“Met een project ‘heel goed 

doen’ bedoel ik ook: de voortgang en re-
sultaten gericht en begrijpelijk terugkop-
pelen aan de mensen die aan het onder-
zoek hebben meegewerkt en voor wie de 
uitkomsten relevant zijn. Dat klinkt mis-
schien als een open deur, maar het komt 
best vaak voor dat een wetenschappelij-
ke publicatie in de la belandt zonder dat 
iemand er verder wat van heeft meege-
kregen. Dan ben je de bereidheid onder 
medewerkers en familieleden om mee 
te werken aan onderzoek heel snel kwijt. 
Bovendien: we doen geen onderzoek 
voor de lol, we willen er echt wat mee 
bereiken voor al die cliënten van van-
daag én van morgen in de verstandelijk 
gehandicaptenzorg en de ouderenzorg.  

De kruisbestuiving tussen ouderenzorg 
en gehandicaptenzorg proberen we actief 
te bevorderen, omdat in beide sectoren 
veel overeenkomstige vraagstukken spe-
len. Daarom steken we ook veel tijd en 
energie in de vertaalslag van onderzoek 
naar praktijk. Onze ervaring is dat het 
draagvlak om mee te werken aan onder-
zoek daardoor toeneemt.”

TIP Creëer gedeeld 
eigenaarschap

“We doen onderzoeken bij voorkeur sa-
men met professionals uit de zorgprak-
tijk. Daarmee zorgen we ervoor dat het 
onderwerp van het onderzoek en de uit-
komsten de zorg écht verder helpen. We 
scholen een groeiend aantal zorgprofes-
sionals in onderzoeksvaardigheden. Door 
samen aan een onderzoek te werken zie 
je zorgprofessionals ook echt groeien; be-
handelaren gaan bijvoorbeeld meer sys-
tematisch werken of vinden verdieping 
in de thema’s die ze onderzoeken. Het 
maakt hun werk vaak ook leuker, denk ik. 
Zo hebben logopedisten via wetenschap-
pelijk onderzoek een screeningsinstru-
ment ontwikkeld om verhoogd risico op 
verslikken te signaleren bij mensen met 
een verstandelijke beperking. Een heel 
concreet project met een grote relevantie, 
waar ze dagelijks het nut van inzien. Dat 
stimuleert.”

  Meer over PWO:  
www.alliade.nl/onderzoeksatelier

Inventarisatie van wetenschapscommissies in zorgorganisaties
Alliade heeft een PWO, andere zorg- 
organisaties hebben een wetenschaps-
commissie, weer anderen een kennis-
commissie. Overeenkomsten: weten-
schappelijk onderzoek, kennisdelen en 
innovatieve projecten goed inbedden 
in de organisatie. Wanda Rietkerk, als 
praktijkvertegenwoordiger verbonden 
aan het UNO-UMCG, maakt in 2021 een 
inventarisatie van de bestaande struc-

turen op het gebied van wetenschap-
pelijk onderzoek in de twintig zorgor-
ganisaties die bij het UNO-UMCG zijn 
aangesloten. “Doel is onder meer om 
de kenniscommissies – of welke mooie 
naam ze ook dragen – aan elkaar te ver-
binden, zodat zorgorganisaties ook van 
elkaar kunnen leren”, vertelt Rietkerk.

  Zelf ook aan de slag met een 
kenniscommissie? Download de 
handreiking ‘Kennisinfrastructuur in 
zorgorganisaties; interne commissie als 
‘linking pin’ op op www.uno-umcg.nl
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Met dank aan…
Het UNO-UMCG bedankt alle zorgprofessionals, 
beleidsmakers, bestuurders, leden van het cliën-
tenpanel, docenten, studenten, deelnemers aan 
ons symposium en aan scholingen en alle samen-
werkingspartners die het afgelopen jaar weer met 
veel inzet en enthousiasme hebben meegedacht, 
meegewerkt of meegedaan. Wij zetten deze succes-
volle samenwerking de komende jaren graag voort.

Team UNO-UMCG



Meer informatie over onderzoeken en  
activiteiten van het UNO-UMCG:

Web: www.uno-umcg.nl
E-mail: uno@umcg.nl 
Twitter: @uno_umcg 
LinkedIn / Facebook: UNO-UMCG


