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Samen leren & innoveren 
Op dit symposium van het Universitair Netwerk Ouderenzorg 
UMCG (UNO-UMCG), waar jouw zorgorganisatie bij is 
aangesloten, haal je nieuwe kennis en praktische inzichten. 
En je brengt jouw eigen ervaringen en verbeterideeën, ter 
inspiratie van collega’s uit andere zorgorganisaties. Samen 
leren & innoveren, dat is waar het UNO-UMCG voor staat. 

Speciaal voor: 
Medewerkers van zorgorganisaties die bij het UNO-UMCG zijn 
aangesloten: iedereen die betrokken is bij het verlenen van 
zorg aan kwetsbare ouderen in verpleeghuizen of thuis. 

Waar is het?
MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen. 
Deze locatie is goed bereikbaar met de auto en beschikt over 
voldoende betaalde parkeerplaatsen. Vanaf Groningen Station 
brengt bus 2 richting Hoornsemeer je naar Martini-Plaza (zie 
ook www.martiniplaza.nl).

Wat kost het?
Het symposium is gratis voor medewerkers van 
zorgorganisaties die bij het UNO-UMCG zijn aangesloten 
(aanmelden is wel verplicht). Voor andere deelnemers is de 
toegangsprijs € 65. 

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verzorgenden, 
verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, specialisten 
ouderengeneeskunde, ergotherapeuten, fysiotherapeuten.

Aanmelden
Via www.uno-umcg.nl kun je je tot 16 januari 2019 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 populaire sessies zijn 
snel vol.

Vragen?
Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat 
van het UNO-UMCG, bereikbaar van dinsdag tot en met 
donderdag per e-mail: uno@umcg.nl of via het telefoonnummer 
06 – 25 64 71 03.

Programma
12.30 – 13.00 uur Ontvangst en registratie 

13.00 uur Welkom

13.05 uur Cliëntparticipatie

  •  Gastspreker: prof. dr. Marian Verkerk, 
hoogleraar Zorgethiek, voorzitter Leidende 
Coalitie Patiëntparticipatie UMCG

  •  Talkshow-gesprek over cliëntparticipatie 

13.45 uur Pauze op weg naar sessiezalen

14.00 uur Start sessies ronde 1 

15.00 uur Einde sessieronde 1, naar plenaire zaal

15.15 uur Probleemgedrag 

  •  Introductie 

  •  Talkshow-gesprek over probleemgedrag

15.45 uur Naar sessiezalen 

16.00 uur Start sessies ronde 2 

17.00 uur  Borrel met plenaire afsluiting

Iedereen is uniek, dé oudere bestaat niet. 

Waarmee krijg je zicht op behoeften en wensen 

van elke cliënt? En hoe ga je in de praktijk om 

met verschillende verlangens en verwachtingen? 

Kortom: passende, persoonsgerichte zorg, hoe 

werkt dat in de praktijk?

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-passende-zorg-hoe-dan-52715671994
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Probleemgedrag

1. Mag het een pilletje minder?
Minder (onjuist) gebruik van psychofarmaca, dat is het doel van 
het programma ‘Beter af met minder’. Tijdens deze sessie 
delen de onderzoekers de belangrijkste resultaten van dit 
programma. Eén van de aanbevelingen is: zorg dat je eerst 
zicht krijgt op de oorzaak van het probleemgedrag. De 
gedragsvisite kan hier een middel voor zijn. Veel organisaties 
experimenteren hiermee. Wat zijn nou de onmisbare 
ingrediënten voor een goede gedragsvisite? De themagroep 
Probleemgedrag van het UNO-UMCG wil een blauwdruk 
ontwikkelen en hoopt op jouw input. 

Sprekers: Sytse Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde en 
dementie, Claudia Groot Kormelinck, projectleider RID-studie/
Beter af met minder, Gerdien Wolting, medewerker kwaliteit en 
beleid bij ZINN en Anne-Mieke den Ouden, senior adviseur en 
projectleider Vilans.

Zorgrelaties 

2. Ethische en spirituele vragen in de
palliatieve zorg
Als je te horen krijgt dat je niet meer beter wordt, krijgt alles 
een andere lading. Hoe ga je als zorgprofessional om met 
levensvragen van je patiënt in de palliatieve fase? Marieke 
Potma onderzoekt dit op basis van het diamantmodel 
(ars moriendi) van prof. dr. Carlo Leget. Aan de hand van 
voorbeelden legt ze uit hoe zorggevers en zorgontvangers 
de spirituele vragen beter kunnen herkennen. Je leert hoe je 
daarbij, naast taal, gebruik kunt maken van verbeelding en 
symbolen. 

Sprekers: Marieke Potma, promovendus spiritualiteit 
in palliatieve zorg, vakgroep Zorgethiek, Universiteit voor 
Humanistiek 

Pijn en comorbiditeit

3. Pijn herkennen bij ouderen met dementie
Mensen met dementie kunnen vaak niet goed aangeven of ze 
pijn hebben. Om pijn beter te herkennen, adviseren richtlijnen 
de inzet van een pijnobservatieschaal. Maar in de praktijk 
wordt die nog niet vaak toegepast. Hoe kom je tot een goed 
onderbouwd implementatieplan voor een pijnobservatieschaal, 
welke barrières spelen een rol? Zorgverleners en onderzoekers 
delen hun ervaringen en nodigen je uit om mee te denken. 

Sprekers: Coran Ongering en Alicja van der Kraats van 
TriviumMeulenbeltZorg en Petra Braaksma, onderzoeker van 
het UNO-UMCG.

Medicatieveiligheid

4. Veilig toedienen van medicatie: share &
get inspired!
Afspraken over de toediening van medicatie staan helder 
omschreven in protocollen. Helaas werken ze niet altijd in de 
praktijk. Voor welke knelpunten bij de toediening van medicatie 
zijn inmiddels veilige én praktische oplossingen gevonden? 
Laat je inspireren door best practices en deel ook je eigen 
ervaringen! Resultaat aan het einde van het symposium: 
een verzameling goede, praktische voorbeelden van veilige 
medicatietoediening waar je direct mee aan de slag kunt. 

Sprekers: Yvonne Dijstelbloem, ziekenhuisapotheker 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Rogier Hulsebosch, specialist 
Innovatie & Wetenschap van Interzorg

Eerstelijns ouderenzorg

5. De SO komt bij u thuis
Voor thuiswonende ouderen is steeds meer behoefte aan 
de kennis van zorgprofessionals uit het verpleeghuis. 
Bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde binnen 
de Zorgverzekeringswet staat op stapel... Bij deze nieuwe 
inrichting van de zorg zijn onder meer het ministerie van 
VWS, verzekeraars, zorgprofessionals en de oudere zelf nauw 
betrokken. Zij willen weten wat de optimale werkwijze is en 
wat het oplevert. Werk aan de winkel dus! Op diverse plekken 
in het land wordt gepionierd. Uitgelezen kans om daarvan te 
leren. Maar wat moet je op zo’n plek doen en meten om ervan 
te kunnen leren? Samen met de sprekers kun je ideeën en 
(goede en slechte) voorbeelden uitwisselen. 

Sprekers: Lisa Bennink en Wanda Rietkerk, beiden specialist 
ouderengeneeskunde. 

Twee sessies naar keuze
Maak een keuze uit de onderstaande sessies:  
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Zorgrelaties

6. Mag vader zijn borreltje blijven drinken? 
Een borrel hoort voor veel mensen bij de geneugten van 
het leven. Ook in het verpleeghuis worden daarom borrels 
geschonken. Maar wanneer is het beter om je cliënt borrel(s) te 
ontzeggen? Hoe weeg je verschillende belangen tegen elkaar 
af? Wat vind jij goede, persoonsgerichte zorg in deze situatie 
en hoe kijken anderen daar tegenaan? In deze sessie ga je 
samen ieders morele opvattingen verkennen en ontdek je hoe 
dit het wederzijdse begrip kan versterken en de zorg ten goede 
kan komen.  

Sprekers: Nina Hovenga, zorgethica en netwerkmanager 
UNO-UMCG en een gespreksleider moreel beraad uit de 
praktijk

Probleemgedrag

7. Een liedje in je hoofd: effecten van 
muziek bij dementie
Muziek vindt heel makkelijk toegang tot ons geheugen, ook 
bij ouderen met dementie. Muziektherapie kan de kwaliteit 
van leven van mensen met dementie bevorderen. Het wordt 
effectief ingezet om probleemgedrag tegen te gaan. Welke 
impact heeft muziek op mensen met dementie? En hoe zet je 
muziektherapie in het verpleeghuis succesvol in? 

Spreker: Dr. Annemiek Vink, psycholoog en docent theorie 
muziektherapie aan het ArtEZ Conservatorium Enschede 

Cliëntparticipatie

8. Cliëntparticipatie in onderzoek:  
wat, waarom en hoe? 
Het UNO-UMCG wil cliënten en naasten betrekken bij het 
ontwikkelen van nieuwe onderzoeken en het implementeren 
van positieve onderzoeksresultaten. Doel is om onderzoek 
beter te laten aansluiten op de (zorg)behoeften van cliënten. 
In deze workshop krijg je zicht op de meerwaarde van 
cliëntparticipatie en de uitdagingen die zich daarbij kunnen 
voordoen. Ook is er volop ruimte om ideeën en ervaringen 
uit te wisselen over het betrekken van cliënten en naasten bij 
onderzoek.  

Sprekers: Joke Schipper, lid Centrale Cliëntenraad 
Meriant en Elleke Landeweer, onderzoeker en projectleider 
Cliëntparticipatie UNO-UMCG

Database Dementie

9. Betere zorg dankzij de Database 
Dementie (MDS)
Na deze sessie weet je hoe je de Database Dementie (MDS) 
kunt gebruiken om de zorg voor mensen met dementie te 
verbeteren. Je leert welke wetenschappelijk gevalideerde 
variabelen nuttig zijn om te verzamelen. En hoe je de metingen 
kunt uitvoeren. Je krijgt het dashboard te zien, dat in één 
oogopslag de zorgbehoefte van je cliënt toont. Met deze 
concrete kennis over de toestand van je patiënt kun je met je 
collega’s in gesprek over de beste zorg voor deze cliënt. 

Spreker: Erik Zwierenberg en een gebruiker van de Database 
Dementie uit de zorg

 

10. Themacafé UNO-UMCG    
Laat je bijpraten over de vijf kennisthema’s van het UNO-
UMCG: Probleemgedrag, Zorgrelaties, Pijn & comorbiditeit, 
Medicatieveiligheid en Eerstelijns ouderenzorg. Waar ligt 
de focus en hoe komen we daar? Welke onderzoeken en 
verbeterprojecten lopen of gaan we binnenkort opstarten?  
Laat je informeren en praat mee in themacafé UNO-UMCG! 

Aanwezig in het themacafé: leden themagroepen: 
zorgprofessionals/managers uit de praktijk en onderzoekers, 
adviseurs implementatie en netwerkmanagers UNO-UMCG

www.uno-umcg.nl

Twee sessies naar keuze
(vervolg)
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