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Welke kennis hebben we samen gemaakt in het Universitair Netwerk Ouderengeneeskunde
UMCG (UNO-UMCG)? En met wie wil jij graag kennismaken? Op 11 oktober 2022 heb je alle
gelegenheid om nieuwe kennis op te doen en collega’s uit de ouderenzorg te ontmoeten.
Graag tot ziens op het symposium van het UNO-UMCG!
Samen leren & innoveren

Accreditatie

Je haalt op dit symposium nieuwe kennis uit
wetenschappelijk onderzoek en praktische inzichten. En
je brengt jouw eigen ervaringen en verbeterideeën in, ter
inspiratie van collega’s uit andere zorgorganisaties. Samen
leren & innoveren, dat is waar het UNO-UMCG voor staat.

Accreditatie is aangevraagd voor verzorgenden,
verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten,
specialisten ouderengeneeskunde, psychologen,
fysiotherapeuten, ergotherapeuten. In verband met de
kosten voor het aanvragen van accreditatie beoordelen we
op 1 september of er voldoende aanmeldingen zijn voor
de accreditatieaanvraag van andere functies.

Speciaal voor:
Alle medewerkers van zorgorganisaties die bij het
Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG (UNO-UMCG)
zijn aangesloten zijn van harte welkom. Dat wil zeggen:
iedereen die betrokken is bij het verlenen van zorg aan
kwetsbare ouderen in verpleeghuizen of thuis. Ook
medewerkers van andere zorgorganisaties zijn welkom
(voor hen geldt een entreeprijs).

Aanmelden
Via www.uno-umcg.nl kun je je tot 4 oktober 2022
aanmelden en aanvinken welke twee korte sessies je
wilt volgen. Na je registratie ontvang je per e-mail een
bevestiging van je deelname. Tip: meld je direct aan, want
het vorige symposium was snel volgeboekt.

Waar is het?

Afmelden

MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen.
Deze locatie is goed bereikbaar met de auto en beschikt
over voldoende parkeerplaatsen (betaald parkeren). Vanaf
Groningen Station brengt buslijn 10 richting Hoornsemeer
je naar MartiniPlaza (zie ook www.martiniplaza.nl).

Kun je onverhoopt niet komen? Je kunt je inschrijving
tot en met 3 oktober 2022 kosteloos annuleren via de
registratiesite Eventbrite of door een mail te sturen naar
uno@umcg.nl. Voor afmeldingen vanaf 4 oktober 2022
of niet deelnemen zonder afmelding vooraf (‘no show’)
brengen wij € 25 euro in rekening, omdat we met de
inkoop op je komst hebben gerekend.

Wat kost het?
Het symposium is gratis voor medewerkers van
zorgorganisaties die bij het UNO-UMCG zijn
aangesloten. Aanmelden is wel verplicht. Medewerkers
van zorgorganisaties die níet bij het UNO-UMCG zijn
aangesloten betalen € 75.

Vragen?
Neem voor meer informatie contact op met het
secretariaat van het UNO-UMCG: uno@umcg.nl
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Programma
11.45

Ontvangst met een broodje (tot 12.30 uur)

12.45	
Plenair programma: voor iedereen
	WELKOM
13.00	

Spreker: Evelyn Finnema over professionele zeggenschap: laat je horen!
 erpleegkundige Evelyn Finnema is hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs
V
bij het UMCG en Chief Nursing Officer van het ministerie van VWS. Carrière maken
is nooit haar drijfveer geweest, de kwaliteit van zorg verbeteren wel. Met veel passie
ondersteunt ze verpleegkundigen en verzorgenden om hun professionele identiteit te
ontwikkelen en hun stem te laten horen.

13.45

Keuze-sessies ronde 1

14.45

Korte pauze

15.15

Plenair programma: voor iedereen

	 Spreker: Sander de Hosson over palliatieve zorg: wat gaat goed en wat kan beter?
	 Longarts Sander de Hosson zet zich al jaren met hart en ziel in om de palliatieve zorg te
verbeteren. Wat verstaat hij onder goede palliatieve zorg? En wat valt er volgens hem in
de verpleeghuiszorg op dat gebied nog te verbeteren? De Hosson deelt zijn inzichten en
praktijkervaringen.

16.00

Keuze-sessies ronde 2

17.00

Afsluiting met drankje & hapje
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Twee sessies naar keuze
Maak kennis met nieuwe inzichten, laat je inspireren en
praat mee over je eigen praktijkervaringen. Je kunt uit
onderstaande lijst twee sessies kiezen. Sommige sessies
vinden maar in één ronde plaats, de meeste in twee
rondes.

1.	Je stem laten horen: wat heb jij daar als
verzorgende of verpleegkundige aan?
	Interessant voor: verzorgenden en verpleegkundigen

	Als verzorgende of verpleegkundige je stem laten
horen en je professionele identiteit ontwikkelen:
waarom is dat belangrijk, hoe doe je dat en wat
levert het op? Bij deze prikkelende talkshow gaan
Evelyn Finnema en andere verpleegkundigen en
verzorgenden daarover in gesprek en delen ze hun
praktijkervaringen om jou te inspireren!
Sprekers: Onder leiding van dagvoorzitter Marcel
Nieuwenweg gaan verpleegkundigen en verzorgenden
met elkaar in gesprek. Eén van de tafelgasten is Evelyn
Finnema, hoogleraar Verplegingswetenschap en
Onderwijs bij het UMCG en Chief Nursing Officer van het
ministerie van VWS.

2. 	Sensortechnologie spoort signalen van
onbegrepen gedrag bij dementie op
	Interessant voor: iedereen die meer wil weten van de
mogelijkheden van sensortechnologie

	In verpleeghuis Zonnehuis Wiemersheerd van
Zonnehuisgroep Noord loopt sinds najaar 2021
een onderzoek met verschillende (draagbare
en omgeving) sensoren die verwerkt zijn in een
gouden ring en kleine apparaatjes aan de muur.
De sensoren kunnen helpen bij het vroegtijdig
signaleren van onbegrepen gedrag bij mensen met
dementie. Onderzoekers van het UNO-UMCG en de
Hanzehogeschool Groningen bekijken de komende
jaren samen met zorgmedewerkers hoe de sensoren
effectief ingezet kunnen worden in het verpleeghuis.
Tijdens deze sessie delen ze hun eerste inzichten en
ervaringen uit het onderzoek MOOD-Sense.
	
Sprekers: Sytse Zuidema, hoogleraar
Ouderengeneeskunde en Dementie en Leentje
van Alphen, programmamanager zorginnovatie bij
Zonnehuisgroep Noord

Sessies op maat
Je bent bij elke sessie welkom. Wel staat bij elke
sessie aangegeven voor wie de sessie met name
interessant is.

3.	
Vastlopende situaties van
probleemgedrag: hoe kom je weer in
beweging?
	
Interessant voor: gedragswetenschappers, teamleiders,
(para)medici en kwaliteitsverpleegkundigen

	Maak kennis met zeven organisatiedynamieken die
een belangrijke rol spelen bij probleemgedrag. Deze
dynamieken kunnen een situatie van probleemgedrag
doen vastlopen, maar ook weer in beweging brengen.
De organisatiedynamieken komen aan bod in een
model dat gebaseerd is op actieonderzoek en
wetenschappelijke literatuur. In deze sessie leer je aan
de hand van praktijkvoorbeelden wat de meerwaarde
is van het model.
	
Sprekers: Tjerk van der Pol en Miranda Riezebos,
coördinatoren van Centrum voor Consultatie en
Expertise (CCE)

4.	
De invloed van geluid op gedrag
	
Interessant voor: helpenden, verzorgenden-(IG) en
verpleegkundigen die werken met mensen met dementie

	Geluid heeft veel invloed op hoe mensen zich voelen
en gedragen. Ook voor mensen met dementie
speelt geluid een belangrijke rol. Zo kan de kwaliteit
van de dagelijkse geluidsomgeving een belangrijke
invloed hebben op hun gedrag. Geluid kan ook
doelgericht worden ingezet om (onbegrepen) gedrag
te beïnvloeden, denk bijvoorbeeld aan interventies
waarin geluid centraal staat, zoals muziektherapie.
In deze sessie hoor je hoe geluid in de dagelijkse
praktijk het gedrag van mensen met dementie
beïnvloedt en krijg je handvatten om zelf bij te dragen
aan een goede geluidsomgeving.
	
Sprekers: Naomi Rasing, promovendus-onderzoeker
muziekinterventies bij dementie en Janouk Koster,
promovendus-onderzoeker veilige geluidsomgeving bij
UNO-UMCG
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5.	
Pijn bij mensen met dementie: niet
vragen, maar kijken!

7.	
Wat is de leefcirkelomvang van jouw
patiënt?

	
Interessant voor: artsen, verpleegkundig specialisten en

	
Interessant voor: paramedici, in het bijzonder fysio- en

psychologen

ergotherapeuten

	‘Bij ons in de organisatie komt pijn niet zo veel voor’
en ‘onze medewerkers kennen de bewoners zo goed,
die hebben wel door wanneer mensen pijn hebben’.
Schieten deze gedachten door je hoofd als je hoort
dat 50-70% van de ouderen pijn heeft en dat pijn bij
mensen met dementie vaak over het hoofd wordt
gezien? Doel van deze sessie is om je bewust(er) te
maken van de neurologische oorzaken en mogelijke
uitingen van pijn bij mensen met verschillende
vormen van dementie. Ook krijg je een overzicht van
recente wetenschappelijke inzichten rondom het
vaststellen van pijn bij dementie en ga je in gesprek
over de rollen van de verschillende disciplines (V&VN,
paramedicus, arts en/of specialist) bij de herkenning
en behandeling van pijn.
	
Sprekers: Senior onderzoeker Marlies Feenstra en
adviseur Implementatie & Innovatie Henriette van der
Kloet van het UNO-UMCG

	‘Welke doelen heeft u nu en in de nabije toekomst in
uw leven? Wat wilt u kunnen blijven doen of waar wilt
u naartoe werken?’ Die vragen zijn heel relevant voor
ouderen met een kwetsbare gezondheid. De LifeSpace Assessment (LSA) is een instrument dat kan
helpen om de leefomgeving van de oudere in kaart
te brengen, de zogeheten leefcirkelomvang. En om
samen met de oudere doelstellingen op het gebied
van activiteiten en vaardigheden te concretiseren.
Tijdens deze sessie leer je wat de meerwaarde is van
de leefcirkelomvang en hoe je de leefcirkelomvang
kunt bepalen.
	
Sprekers: senior onderzoeker Marlies Feenstra en
onderzoeksmedewerker Floor Vinckers van het UNOUMCG

8.	
Impact woonomgeving op welbevinden
van mensen met dementie
	
Interessant voor: betrokkenen bij nieuwbouw/

6.	
Zorg in de laatste levensfase
	
Interessant voor: verpleegkundigen, verzorgenden en
andere zorgprofessionals

	Hoe maak je de laatste levensfase van je cliënten
zo comfortabel mogelijk? Sander de Hosson neemt
je mee in de nieuwste inzichten en zijn ervaringen.
Nadat je deze sessie hebt bijgewoond weet je welke
symptomen duiden op het naderende einde (en dat
zijn er waarschijnlijk meer dan je denkt). Ook weet je
wat je voor je cliënten kunt doen en wat je beter kunt
laten.
	
Spreker: Sander de Hosson, longarts Wilhelmina
Ziekenhuis, gespecialiseerd in palliatieve zorg

herinrichting/renovatie en zorgprofessionals,
zoals vastgoed- en facilitaire medewerkers en
zorgprofessionals

	Welke rol kan de omgeving spelen in het
ondersteunen van bewoners, het bieden van
uitdaging én veiligheid, ook wanneer de dementie
vordert? Hoe beïnvloedt de omgeving het
welbevinden en onbegrepen gedrag en hoe kunnen
we de omgeving verbeteren? Deze vragen probeert
Arnout Siegelaar in zijn onderzoek te beantwoorden
bij nieuwbouwprojecten voor mensen met dementie.
Tijdens deze sessie komen aan bod: toepassing
van wetenschappelijke kennis over onder meer
huiselijkheid en herkenbaarheid, ondersteuning
van oriëntatie, controle over de omgeving en
prikkeldosering.
	
Spreker: Arnout Siegelaar, vastgoedexpert in de zorg
en promovendus-onderzoeker UMCG
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9.	
Geen familie meer in de huiskamer?
	
Interessant voor: Iedereen die zich verbonden voelt
met het thema ‘open of gesloten huiskamers’. Familie,
professionals, vrijwilligers, beleidsmakers. En iedereen
die wil oefenen met het samen zinvol bespreken van
morele intuïties.

	Sinds corona zijn huiskamers van verpleeghuizen
op een aantal plekken gesloten gebleven voor
familieleden van cliënten. De meningen daarover
zijn verdeeld, soms ook binnen een team. Moet je
nu gaan voor rust of voor reuring voor de cliënten?
Bij jouw zoektocht naar een goed te verantwoorden
keuze kun je gebruik maken van een korte ‘morele
time-out’ tijdens een overleg. In deze sessie bespreek
je jullie morele intuïties over open of gesloten
huiskamers met behulp van een morele time-out,
geïnspireerd op het stappenplan CURA.
	
Sprekers: Annet van der Velde, Gz-psycholoog en
teamleider behandeldienst bij Tangenborgh, Marcelle
Mulder, adviseur geestelijke zorg bij Patyna en Dyene
van Aalst, verzorgende IG bij Patyna

10.	Kunst in de zorg!
	
Interessant voor: iedereen die wil weten hoe je kunst
kunt toepassen in de zorg

	LET OP: DEZE SESSIE IS IN HET ENGELS!
	Een concert of museum bezoeken is niet alleen
leuk en inspirerend, het is ook nog eens goed voor
je gezondheid. Dat blijkt uit jaren van onderzoek.
Zelf kunst maken geeft ontspanning en biedt een
manier om betekenis te geven aan gebeurtenissen
in je leven. Kunst kan ervoor zorgen dat bewoners
van verpleeghuizen zich minder gedesoriënteerd
en kwetsbaar voelen, waardoor ze een betere
zorgervaring hebben. Voor zorgprofessionals kan
kunst helpen om verbinding te maken met patiënten
en burn-out te voorkomen. In deze sessie leer je
over recent onderzoek naar hoe kunst kan bijdragen
aan het welzijn van zorgmedewerkers, patiënten en
bewoners van zorginstellingen. En je gaat zelf creatief
aan de slag met het toepassen van kunst in de zorg.
	
Sprekers: Ferdinand Lewis en Kirsten Krans van

11.	Lekker WOC’cen: aan de slag met je
Wetenschap- & Onderzoekcommissie
Interessant voor: Leden van een WOC, mensen die
een WOC willen starten of doorontwikkelen, iedereen die
geïnteresseerd is in het hoe en wat rondom leven lang
leren en kennis delen binnen de organisatie

	Van organisaties die aangesloten zijn bij het UNOUMCG wordt verwacht dat ze een Wetenschaps- en
Onderzoekscommissie (WOC) hebben. Maar wat is
het doel van een WOC en hoe richt je zo’n WOC op
en in? Is jouw organisatie klaar voor een ‘leven lang
leren’? Als je met dit soort vragen worstelt, schrijf je
dan in voor deze eerste live Vraag-maar-raak-sessie!
Was je al eens digitaal aanwezig? Kom dan vooral
nu ook, om collega’s te ontmoeten en nog meer van
elkaar te leren en elkaar te inspireren.
	
Spreker: Wanda Rietkerk, specialist ouderengeneeskunde bij Noorderboog en verbinder
WOC-commissies bij het UNO-UMCG

12.	Familieparticipatie, hoe verbeter je de
praktijk?
	
Interessant voor: (kwaliteits)verpleegkundigen,
verzorgenden en medewerkers welzijn die zich
bezighouden met verbeterprojecten, locatiemanagers
welzijn/zorg, beleidsmedewerkers en teamcoaches

	Familieleden kunnen een belangrijke rol spelen
in de zorg voor ouderen met dementie die in het
verpleeghuis wonen. Dat komt zowel de kwaliteit
van leven van de oudere als die van familieleden
ten goede. Bovendien kan familieparticipatie bij de
zorg de druk op zorgprofessionals verlichten. In deze
sessie komen issues aan bod die voor families spelen
in de samenwerking met zorgprofessionals. Ook
hoor je inspirerende voorbeelden van in de praktijk
geteste interventies om de relatie tussen familie en
zorgmedewerkers te versterken.
	
Sprekers: Nina Hovenga, promovendus-onderzoeker/
zorgethicus en Riejanne Slaghuis, adviseur Leren &
Ontwikkelen van het UNO-UMCG

Arts in Health, onderdeel van het Toukomst-project
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13.	Delier in het vizier: vroeg-signalering in
de wijk

15.	“Ken je mij?” en de behoefte aan LHBTIvriendelijke ouderenzorg

	
Interessant voor: verpleegkundigen en verzorgenden in

	
Interessant voor: alle medewerkers van

de wijk

	Een delier is lastig te herkennen, omdat de
symptomen soms subtiel zijn en kunnen wisselen
gedurende de dag. Het is niet gek dat een delier
daardoor regelmatig wordt gemist. Vroegtijdige
herkenning is juist zo belangrijk: dat bevordert een
snelle behandeling, waardoor negatieve gevolgen
van een delier beperkt of zelfs voorkomen kunnen
worden. In deze sessie ga je oefenen met het
herkennen van een delier met behulp van de
Delirium Caregiver Questionnaire (DCQ), een
screeningsinstrument waarmee je symptomen
kunt uitvragen bij de mantelzorger van een cliënt.
Daarnaast krijg je handvatten voor hoe je kunt
handelen op het moment dat er een delier is
vastgesteld.
	
Sprekers: Senior onderzoeker Marike Schokker en
wijkverpleegkundige en promovendus-onderzoeker
Karin van Os van het UNO-UMCG

14.	Wanneer zorginnovatie schuurt: creatief
omgaan met weerstanden
	
Interessant voor: zorgmedewerkers die zich met
(digitale) innovatie bezighouden

	De zorg is enorm aan het veranderen, maar daar is
niet elke medewerker altijd gelukkig mee. Hoe houd
je daar oog voor zonder dat het innovatieproces
stagneert? Weet je voldoende hoe weerstand zich
uit? In deze sessie kun je je creativiteit inzetten om
een innovatietraject zo effectief mogelijk te laten
mislukken. En leer je vervolgens van deze ideeën om
eventuele weerstanden te voorkomen of tijdig aan te
pakken.
	
Spreker: Job van ’t Veer, lector Digitale Innovatie in
Zorg en Welzijn

verpleeghuizen en zorgcentra, in het bijzonder voor
zorg- en welzijnsmedewerkers, activiteitenbegeleiders,
beleidsmakers, vertrouwenspersonen en leden van
cliëntenraden

	In verpleeg- en zorgcentra zijn directies
en medewerkers vaak onbekend met de
aanwezigheid van LHBTI-ouderen, met hun
angst om buitengesloten te worden en met hun
specifieke behoeften. Deze sessie biedt inzicht in
de achtergronden en oorzaken hiervan en geeft je
praktische handreikingen om LHBTI-ouderen zich
veilig, gekend en welkom te laten voelen. Ook krijg je
informatie over het ‘Roze Loper’-certificaat.
	
Sprekers: Marjet Bos, gepensioneerd humanistisch
geestelijk verzorger in de ouderenzorg en ambassadeur
van Roze 50+ en Clarie de Boer en Arjan van Vliet,
welzijnscoördinator en psycholoog bij de Stichting
zorgcentrum De Blanckenborg in Blijham

16.	Leiderschap tonen: ook belangrijk voor
jou!
	
Interessant voor: verpleegkundigen en verzorgenden
	Verpleegkundig leiderschap, je hoort en leest er
overal over. Aan welke knoppen kun je draaien om
zelf verpleegkundig leiderschap te ontwikkelen? En
waarom is je ontwikkeling op dat gebied belangrijk,
wat levert dat op voor jou, je collega’s en de zorg
voor je cliënten? Verpleegkundige en gepromoveerd
verplegingswetenschapper Margreet van der Cingel
doet onderzoek naar hoe verpleegkundigen concreet
invulling geven aan leiderschap in de dagelijkse
praktijk. In deze sessie deelt ze inspirerende
praktijkvoorbeelden en laat ze zien welke kennis en
vaardigheden je nodig hebt voor goed leiderschap.
	
Spreker: Margreet van der Cingel, lector
Verpleegkundig Leiderschap & Onderzoek voor Goede
Zorg, Onderzoeksgroep Zorg en Welzijn, NHL Stenden
Hogeschool / Medisch Centrum Leeuwarden
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17.	Cardiovasculair risicomanagement in
het verpleeghuis
	
Interessant voor: specialisten ouderengeneeskunde,
basisartsen, verpleegkundig specialisten en physician
assistants

	Medicatie voor cardiovasculair risicomanagement
(CVRM): voor de rest van het leven óf komt er een
moment om te stoppen? De afgelopen jaren besteden
richtlijnen steeds meer aandacht aan het minderen
en stoppen van chronische en preventieve medicatie
bij kwetsbare ouderen, waaronder CVRM-medicatie.
Hoe ga jij als voorschrijver hiermee om? Wanneer
minder of stop je? In deze sessie krijg je de eerste
resultaten van onderzoek naar hoe het minderen en
stoppen van CVRM-medicatie in de praktijk verloopt.
Ook is er volop ruimte om je eigen ervaringen te delen
en in gesprek te gaan met collega’s.
	
Sprekers: Rianne Lindeboom, aios
ouderengeneeskunde en Esther de Haas, senior
onderzoeker van het UNO-UMCG

18.	Ruimte voor dementie: open deuren, het
kan! Hoe dan?!
	
Interessant voor: verzorgenden en verpleegkundigen,
behandelaren, managers en leden van cliëntenraden

	Ieder mens is anders. Hoe maak je voor iedere
bewoner een goede afweging rond vrijheid en
veiligheid? Wat betekent dit voor de medewerkers
op de woningen? Hoe ga je in de praktijk om met het
openen van de deuren? De praktijk laat zien dat het
mogelijk is om deze beweging te maken. Maar het is
niet altijd gemakkelijk. En wat betekent het voor de
samenleving en hoe kunnen burgers hier ook aan bij
dragen? In deze sessie nemen de sprekers je mee
naar de praktijk van het creëren van meer vrijheid en
doe je inspiratie op om hier zelf mee aan de slag te
gaan.
	
Sprekers: Marie-Antoinette Bäckers, adviseur
bij radicale vernieuwing zorg en Siham Sbai,
kwaliteitsadviseur en trekker landelijk actieteam Ruimte
voor dementie

19.	Voelsprieten in persoonsgerichte zorg:
leren van wat goed gaat
Interessant voor: zorgmedewerkers, managers,
beleidsmedewerkers en onderzoekers geïnteresseerd in
persoonsgerichte zorg, bewust en expliciet maken van
professionele ervaringskennis en het leren van wat goed
gaat.

	‘Hoe voel jij nou zo goed aan wat bewoners nodig
hebben?’ De meeste zorgmedewerkers vinden het
lastig om die vraag te beantwoorden. Ze noemen het
ervaring of intuïtie. Tegelijkertijd loopt de verzorging
en begeleiding de ene dag makkelijker dan de andere
dag en lijkt de ene collega soepeler contact met die
ene bewoner te hebben dan de andere. Wat maakt
dat het goed loopt? Hoe maken we die expertise
zichtbaar en hoe kunnen we hierin van en met elkaar
leren? KwadrantGroep en het lectoraat Verpleegkundig Leiderschap & Onderzoek voor Goede Zorg
ontwikkelen hiervoor een hulpmiddel. In deze sessie
nemen ze je onder meer mee in de waarderende en
ontwerpgerichte aanpak en in de manier waarop ze
goede voorbeelden hebben opgehaald en met zorgprofessionals hebben ontrafeld.
	
Sprekers: Alette van Mil, docent-onderzoeker
lectoraat Verpleegkundig Leiderschap & Onderzoek
voor Goede Zorg, Albertina Riemersma, coördinator
persoonsgerichte zorg en dementie KwadrantGroep
en Karlien Landman, voorzitter onderzoekscommissie
KwadrantGroep en projectleider

20.	Een leven lang leren en ontwikkelen: Ja!
Maar hoe?
Interessant voor: voorzitters en leden van
wetenschapscommissies, opleidingsfunctionarissen en
iedereen die geïnteresseerd is in het hoe en wat rondom
leven lang leren en kennis delen binnen de organisatie

	Hoe breng je ‘een leven lang leren en ontwikkelen’
in je organisatie onder de aandacht? In deze sessie
ervaringen en tips uit de praktijk: Monique Brink van
ZINN deed hier onderzoek naar en werkt nauw samen
met de practor ‘leven lang ontwikkelen’ van het
Noorderpoort College. Francine Quittner en Henriëtte
van der Kloet, adviseurs van het UNO-UMCG, delen
do’s en don’ts om mensen in beweging te krijgen en
laten zien welke rol een Wetenschap- en Onderzoekcommissie (WOC) kan hebben om medewerkers te
stimuleren zich voortdurend te blijven ontwikkelen.
	Sprekers: Monique Brink, hoofd Ontwikkelen en
Opleiden ZINN, Francine Quittner, adviseur Leren &
Ontwikkelen UNO-UMCG en Henriëtte van der Kloet,
adviseur Implementatie & Innovatie UNO-UMCG
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UNO-UMCG: wie zijn we en wat doen we?
In het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG (UNOUMCG) werken onderzoekers, zorgprofessionals,
onderwijsmedewerkers, implementatieadviseurs en andere
betrokkenen samen aan (nog) betere zorg voor kwetsbare
ouderen, thuis en in het verpleeghuis. 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 kennisthema’s:
	Probleemgedrag
	Samenwerken in de 1e lijn
	Medicatieveiligheid
	Zorgethiek
	Pijn, functioneren en welbevinden
Sinds de oprichting in 2014 is het UNO-UMCG uitgegroeid
tot een volwassen regionaal netwerk van twintig
verpleeghuisorganisaties in Noord- en Oost-Nederland en
een onderzoek- en implementatieteam van het Universitair
Medisch Centrum Groningen (UMCG).
Deze zorgorganisaties vormen samen het UNO-UMCG:
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www.uno-umcg.nl

