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Voorwoord

Iedereen is uniek,
dé oudere bestaat niet
Passende, persoonsgerichte zorg bieden
is voor veel verpleeghuizen een uitdaging. Uit eigen ervaring weet ik hoe
belangrijk én hoe lastig het kan zijn om
zicht te krijgen op behoeften, wensen,
beperkingen en verwachtingen van elke
bewoner. Vooral als mensen dit door
dementie zelf niet goed duidelijk kunnen
maken. Iedereen is uniek, dé oudere
bestaat niet. Binnen het Universitair
Netwerk Ouderenzorg UMCG, kortweg
UNO-UMCG, helpen we elkaar met deze
en andere uitdagingen in de ouderenzorg.
Precies dat is de kracht van dit netwerk.

Streven
Hoe krijgen we zicht op mogelijke oorzaken van probleemgedrag? Hoe gaan we
om met de morele dilemma’s die we bij
de dagelijkse zorg tegenkomen? Hoe zorgen we voor een optimale overdracht van
nieuwe kennis aan huidige en toekomstige zorgprofessionals en beleidsmakers?
Allemaal onderwerpen waarmee we
ons binnen het UNO-UMCG dagelijks
bezighouden. Met als streven: nog betere
en passende, persoonsgerichte zorg voor
ouderen in het verpleeghuis. Met onze
activiteiten sluiten we naadloos aan op

de doelstellingen van het ministerie
van VWS, onder meer verwoord in het
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

IJzersterke samenwerking
Onderzoek doen is onze hoofdtaak. Die
taak vatten we breed op. Het begint bij
het inventariseren van vragen die leven:
in welke situaties in de zorgpraktijk is
onderzoek nodig? Waar willen we meer
van weten? De onderzoeken vinden vervolgens meestal plaats op de werkvloer
van de aangesloten verpleeghuizen.
Tijdens en na het onderzoek denken we
als netwerk gezamenlijk na over de beste
manier om de resultaten te vertalen naar
nieuwe of aangepaste werkwijzen voor
de zorgpraktijk. Een ijzersterke samenwerking tussen onderzoek, praktijk en
onderwijs.

Terecht trots
Nog meer dan voorheen zien we dat het
ministerie van VWS overtuigd is van de
noodzaak om binnen de verpleeghuissector nieuwe kennis te ontwikkelen.
Samenwerken in een academisch netwerk voor ouderenzorg is een belangrijk
instrument om de kwaliteit van zorg
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te verbeteren. In het voorjaar van 2019
hebben vertegenwoordigers van VWS en
ZonMw tijdens site visits aan het UNOUMCG en de andere academische netwerken geconcludeerd dat de netwerken
terecht trots zijn op de resultaten die tot
nu toe zijn bereikt.
Wat leveren de investeringen in
menskracht, geld en tijd op? In dit publieksjaarverslag blikken we terug op
2019 en laten we een selectie zien van wat
we doen en met wie en welke resultaten
dat brengt. In dit jaarverslag lichten we
de thema’s Pijn en Zorgethiek eruit, vanwege de concrete producten die uit deze
themagroepen voortkwamen, zoals scholingen en handreikingen. Ook binnen de
andere UNO-UMCG-kennisthema’s wordt
hard gewerkt aan concrete producten
voor de zorgpraktijk. Daarover meer in
het jaarverslag 2020.
Namens alle deelnemende verpleeghuisorganisaties en het UMCG,
Prof. dr. Sytse Zuidema,
Hoogleraar Ouderengeneeskunde en
Dementie, voorzitter UNO-UMCG

U N O - U M C G : W I E Z I J N W E E N W AT D O E N W E ?
–

Is het nog zinvol om
preventieve cardiovasculaire
medicatie in te zetten bij
kwetsbare ouderen?
Wat is het effect van
muziek op mensen met
dementie?

Hoe herken je pijn bij ouderen met
vergevorderde dementie?

Wat als thuis wonen
(even) niet meer gaat?

Zorgethiek
Samenwerken
in de 1e lijn

Pijn, Functioneren
en Welbevinden

Wetenschappelijk
onderzoek

Welke bijdrage aan de
zorg kunnen we van
familie vragen en wat
gaat te ver?

Pijn
en

Database
Leren &
CliëntWetenschappelijk
Dementie
Ontwikkelen
participatie
onderzoek

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
kennisthema’s:
•	Het kennisthema Pijn, functioneren en
welbevinden richt zich op onderzoek
naar pijn bij dementie en op andere
onderzoeken om het functioneren en
welbevinden van kwetsbare ouderen te
verbeteren.
•	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. 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 samenwerking tussen huisarts, specialist ouderengeneeskunde en de cliënt. En op
kennisuitwisseling tussen ouderenzorg
in het verpleeghuis en thuis.
•	Het kennisthema Zorgethiek ontwikkelt handvatten voor het omgaan met
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morele dilemma’s rondom persoonsgerichte zorg. Bijvoorbeeld: Welke
bijdrage in de zorg kun je van familie
vragen en wat gaat te ver? En: Hoe kun
je het beste omgaan met ongezonde
leefgewoontes van cliënten?
•	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.

U N O - U M C G : W I E Z I J N W E E N W AT D O E N W E ?
–

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

Wetenschappelijk onderzoek
De onderzoeken vinden in principe
plaats in verpleeghuizen. Voorbeelden
van onderzoeksprojecten in 2019:
•	
Mosart+: invloed van geluiden op het
gedrag van mensen met dementie
onderzoeken
•	
Moreel beraad: zorgethische kwesties
in het verpleeghuis bespreekbaar
maken
•	
RID-studie: alternatieven voor het
gebruik van psychofarmaca bij probleemgedrag toepassen in de praktijk
•	
Psychofarmaca-app:
ontwikkeling
smartphone-applicatie om het voorschrijven van psychofarmaca te vergelijken met de richtlijn
•	
Wat als het thuis niet meer gaat: onderzoek dat zich richt op het voorkomen
van crisissituaties in de eerste lijn
Lees meer over lopende en afgeronde
onderzoeken op www.uno-umcg.nl.

Database Dementie
Bij mensen met dementie worden de
veranderingen in geheugen, gedrag,
ADL (Algemene Dagelijkse Levens-

verrichtingen; dat zijn de handelingen
die mensen dagelijks in het gewone leven
verrichten, zoals wassen en aankleden)
en pijn in kaart gebracht. Zo ontstaat
beter zicht op de gezondheidssituatie van
individuele cliënten. Daarnaast worden
gegevens uit lopende wetenschappelijke
onderzoeken verzameld voor toekomstig
onderzoek. In 2019 zijn meerdere aangesloten zorgorganisaties gestart met de implementatie van de Database Dementie.

Leren & Ontwikkelen
Het UNO-UMCG adviseert over implementatie van nieuwe (wetenschappelijke)
kennis of inzichten, werkt bij het ontwikkelen en delen van wetenschappelijke
kennis nauw samen met de zorgprofessionals en mbo-, hbo- en wo-onderwijs
en ontwikkelt scholing voor zorgprofessionals. In 2019 gaven we scholingen
over moreel beraad (Wat is goede zorg?)
en over implementatie en verandermanagement (Succesvol veranderen).
Ook lanceerden we een online training
over het pijn-observatie-instrument
PAIC15 (zie verderop in dit jaarverslag).
Bekijk het actuele scholingsaanbod op
www.uno-umcg.nl. Daarnaast adviseert
het UNO-UMCG over de implementatie
van een wetenschapscommissie in de
zorgrorganisatie, om ervoor te zorgen dat
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onderzoek, verbeteren en UNO-UMCGactiviteiten organisatiebreed goed verankerd zijn.

Cliëntparticipatie
Het UNO-UMCG wil onderzoek goed
laten aansluiten op de (zorg)behoeften
van cliënten. Het cliëntenpanel denkt
mee over onderzoek en activiteiten van
het UNO-UMCG. Het cliëntenpanel
bestaat uit familieleden van verpleeghuisbewoners. Vaak zijn zij ook actief
in cliëntenraden van de aangesloten
verpleeghuizen. In 2019 gaf het cliëntenpanel zeer waardevolle input voor
onderzoeksopzetten, subsidieaanvragen
en de vertaling van onderzoeksresultaten
naar zorgmedewerkers en familieleden
van verpleeghuisbewoners. Eén lid van
het cliëntenpanel neemt structureel deel
aan de themagroep Samenwerken in de
1e lijn.

U N O - U M C G : W I E Z I J N W E E N W AT D O E N W E ?
–

UNO-UMCG in 2019
20
UNO-UMCG: 20
ouderenzorgorganisaties
en het UMCG

274
274 zorglocaties

12

2

4

12 workshops
‘Wat is goede zorg?’

2 handleidingen voor
implementatie specifiek product

4 HBO-V onderzoeksstages

450+

8

450+ deelnemers
symposium UNO-UMCG

8 cursusdagen ‘Succesvol
veranderen’ voor 52
zorgprofessionals
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U N O - U M C G : W I E Z I J N W E E N W AT D O E N W E ?
–

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.

28.400

24.500

ca 28.400 medewerkers

ca 24.500 cliënten

5
5 themagroepen met
ca. 30 zorgprofessionals,
8 onderzoekers en 2
implementatieadviseurs

4

22

4 workshops PAIC
in zorgorganisaties

22
wetenschappelijke
publicaties

28
28 workshops/presentaties op
symposia en bijeenkomsten


Start samenwerking
met 4 mbo-, 4 hboen wo-instellingen
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U N O - U M C G : W I E Z I J N W E E N W AT D O E N W E ?
–

“Cliëntvertegenwoordigers
hebben unieke ervaringskennis
om onderzoek te verbeteren”
Elleke Landeweer, ethiek-onderzoeker en projectleider Cliëntparticipatie:
“Binnen het UNO-UMCG hebben we eind
2018 een panel opgericht van cliëntvertegenwoordigers. Doel is om de stem van
cliënten mee te nemen in onderzoeken en
verbeterprojecten van het UNO-UMCG.
Cliënten en hun vertegenwoordigers
hebben unieke ervaringsdeskundigheid,
waardoor zij onderzoek verder kunnen
helpen en kwalitatief kunnen verbeteren.
Bovendien: onderzoek gaat veelal over
cliënten, dus hebben ze ook het recht
om mee te praten over wat er op het

gebied van onderzoek gebeurt. Omdat
mensen met dementie daar vaak zelf niet
meer toe in staat zijn, vragen we het hun
vertegenwoordigers. Zij kunnen onderzoeksvragen signaleren die in de praktijk
leven en we nodigen hen uit om feedback
te geven op onderzoeksplannen: zijn ze
bijvoorbeeld zinvol, haalbaar en ethisch
verantwoord? Ook kunnen ze wellicht
ondersteunen bij de implementatie van
onderzoeksresultaten.”

Even voorstellen:

Fokko van der Laan
Fokko van der Laan is lid van de themagroep Samenwerken in de 1e lijn. In de
themagroep vertegenwoordigt hij de cliënten en hun vertegenwoordigers, bijvoorbeeld
familieleden van ouderen.
Van der Laan kwam met het UNO-UMCG in contact via de centrale cliëntenraad van
ZINN, waar hij ook lid van is. “Als cliëntvertegenwoordiger is mijn doel om ervoor
te zorgen dat cliënten serieus worden genomen, dat ze menswaardig en respectvol
worden behandeld. Voor zorgverleners is het belangrijk om te beseffen: “Een oudere
zít niet in het verpleeghuis, hij wóónt er. Het laatste is een fundamenteel andere benadering dan het eerste.”
Naast lid van de themagroep is Van der Laan bestuurder/coördinator voorlichting en
voorlichter bij de afdeling Groningen van Alzheimer Nederland en trainer van het
programma ‘Samen dementievriendelijk’.

–
8

U N O - U M C G : W I E Z I J N W E E N W AT D O E N W E ?
–

Themagroep
Zorgethiek

Themagroep
Medicatieveiligheid

Themagroep
Probleemgedrag

Stuurgroep

Themagroep
Pijn, functioneren
en welbevinden

Themagroep
Samenwerken in
de 1e lijn

Een organisatiestructuur die verbindt
In 2018 zijn we gestart met een nieuwe
organisatiestructuur die wetenschap
en praktijk optimaal verbindt. In 2019
hebben we deze structuur verder
uitgebouwd.

Themagroepen
Rondom de vijf kennisthema’s zijn
themagroepen gevormd. Daarin zitten
medewerkers uit de ouderenzorgorganisaties – zoals artsen, psychologen, kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers

en verpleegkundigen – , wetenschappelijk
onderzoekers en implementatieadviseurs
van het UNO-UMCG. De themagroepen
komen ongeveer om de maand bijeen.

Stuurgroep en bestuurders
Daarnaast is er een stuurgroep, die de
voortgang volgt en drie tot vier keer
per jaar samenkomt. De stuurgroep
wordt gevormd door de voorzitters van
de themagroepen en het team van het
UNO-UMCG. Verder is er jaarlijks een be-
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stuurdersoverleg. De stuurgroep doet dan
verslag van de resultaten en legt een jaarplan en begroting voor het komende jaar
ter goedkeuring voor aan de bestuurders
van alle deelnemende organisaties. Met
de bestuurders worden dan 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 UNOUMCG verder zou kunnen uitdiepen.

PIJN HERKENNEN BIJ DEMENTIE
–

Pijn
herkennen
bij mensen met dementie

Tweederde van de ouderen met dementie heeft pijn. Verpleeghuisbewoners met dementie kunnen zelf vaak niet meer
aangeven dat ze pijn hebben of waar het precies pijn doet. Zij zijn daarvoor afhankelijk van zorgmedewerkers. Pijn bij
dementie was in 2019 één van de speerpunten van het UNO-UMCG. In dit onderwerp komt alles samen: wetenschappelijk
onderzoek, kennis delen en nieuwe inzichten en praktische hulpmiddelen implementeren in praktijk en onderwijs.
Van vraag naar oplossing
Uit een internationale inventarisatie
bleek dat er nog geen geschikt hulpmiddel
was voor verzorgenden, verpleegkundigen en paramedici om pijn vast te stellen
bij verpleeghuisbewoners met dementie.
Daarom hebben onderzoekers van het
UNO-UMCG samen met Europese collega-onderzoekers de PAIC15 ontwikkeld:
een praktisch observatie-instrument dat
zorgmedewerkers helpt om alert te zijn
op tekenen van pijn. De PAIC15 bevat vijftien signalen van pijn, onderverdeeld in
drie categorieën: gezichtsuitdrukkingen,
lichaamsbewegingen en stemgeluiden.

15
SIGNALEN VAN

PIJN
BIJ OUDEREN
MET DEMENTIE
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GEZICHT

STEM

LICHAAM

Fronsen
Ogen vernauwen
Bovenlip optrekken
Mond openen
Gespannen uitdrukking

Pijn-gerelateerde woorden
Schreeuwen
Kreunen
Mompelen
Klagen

Verstarren
Beschermen
Verzetten tegen zorg
Wrijven
Rusteloosheid

PIJN HERKENNEN BIJ DEMENTIE
–

“Ik zie het gebruik van de
PAIC15 als een belangrijke
investering in goede zorg”

“We leren gaandeweg
steeds meer over het
gebruik van de PAIC15
in de praktijk”

Frank Jilesen, specialist ouderengeneeskunde

Petra Braaksma, postdoconderzoeker Pijn bij dementie:

bij TriviumMeulenbeltZorg en lid van de themagroep
Pijn, functioneren en welbevinden:
“Door met de PAIC15 te werken ga je beter kijken en word je je bewuster van signalen van
pijn. Je leert je cliënt ook beter kennen. Als je weet dat iemand last heeft van zijn rug, dan
kun je daar in de verzorging rekening mee houden. Ik zie het gebruik van de PAIC15 als een
belangrijke investering in goede zorg.”

Van onderzoek naar zorgpraktijk
In 2019 zijn twee zorgorganisaties
van het UNO-UMCG gestart met de
implementatie van de PAIC15. Dit
implementatieproces is begeleid
en gevolgd door onderzoekers van
het UNO-UMCG. De onderzoekers
keken ook naar de effectiviteit van de
PAIC15. Naar verwachting leidt het
onderzoek in 2020 tot een onderbouwd
implementatieplan en praktische
handvatten waarmee andere verpleeghuizen het pijn-observatie-instrument
efficiënt en effectief kunnen invoeren.

“De implementatie
van de PAIC15
hebben we in een
aantal
verpleeghuizen stapsgewijs
gevolgd. We hebben gezien dat elke
instelling een eigen strategie kiest. Eén van de verpleeghuizen heeft er bijvoorbeeld
voor gekozen om per afdeling een
pijncoach te benoemen, als aanspreekpunt voor verpleegkundigen
en verzorgenden. Verder zagen we dat
ook fysio- en ergotherapeuten graag
met pijnobservaties meedoen. Zij
maken bewoners vaak op andere momenten en in andere situaties mee,
waardoor hun bijdrage waardevolle
extra informatie over de bewoners
geeft. Zo leren we gaandeweg steeds
meer over het gebruik en de resultaten van de PAIC15.”

“Kijk eerst goed naar het gezicht van de
bewoner, misschien heeft hij wel pijn”
Marie van der Meulen, lid cliëntenpanel UNO-UMCG en voorzitter
cliëntenraad TriviumMeulenbeltZorg:

TIP: Online toolbox Pijn
Op www.uno-umcg.nl is de toolbox
Pijn te vinden, met daarin onder
meer protocollen, handleidingen,
artikelen en een link naar de gratis
e-training.

“Tijdens een bijeenkomst bij TriviumMeulenbeltZorg hoorde ik over de PAIC15.
Ik vind het heel belangrijk dat verzorgenden
zich meer bewust worden van pijn als
mogelijke oorzaak van onbegrepen gedrag.
De ene verzorgende denkt bijvoorbeeld bij
boosheid sneller aan pijn dan de andere.
Dat kan te maken hebben met ervaring die
ze hebben opgedaan in hun werk, maar
ook met levenservaring. Mijn moeder had
veel pijn door reuma en artrose. Dan zie
–
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je wat pijn kan doen met iemands gedrag.
Aan hoe ze keek, zag ik dat ze pijn had.
Maar je kunt niet verwachten dat iedere
verzorgende dezelfde levenservaring
heeft met pijn. Daarom is het goed dat
hier onderzoek naar is gedaan en dat de
PAIC e-training is ontwikkeld. Ik zou willen
zeggen: neem bij onbegrepen gedrag niet
klakkeloos aan: het zal wel dit of dat zijn.
Kijk eerst goed naar het gezicht van de
bewoner. Misschien heeft hij wel pijn.”

PIJN HERKENNEN BIJ DEMENTIE
–

Van zorgpraktijk naar onderwijs
Om de kwaliteit van de ouderenzorg te
verbeteren is het belangrijk om onderzoek en onderwijs goed met elkaar te
verbinden. Het UNO-UMCG verzorgde,
op verzoek van onderwijsinstelling
Noorderpoort, een inspiratie-les over de
PAIC15 voor docenten van de opleiding
voor verzorgenden en voor verpleegkundigen niveau 4. Het Noorderpoort heeft na
die les besloten om de PAIC15 duurzaam
in het curriculum op te nemen.

Ook met andere mbo-, hbo- en wo-instellingen in het noorden en oosten
van Nederland heeft het UNO-UMCG
inmiddels samenwerkingsverbanden. Zo
doen studenten van de Hanzehogeschool
in verpleeghuizen die aangesloten zijn
bij het UNO-UMCG onderzoek naar het
voorkomen, herkennen en behandelen
van jeuk bij kwetsbare ouderen. Dit levert
kennis op voor zorgpraktijk, wetenschap
én onderwijs.

“Het onderwijs heeft behoefte aan actuele,
praktische wetenschappelijke kennis”
Francine Quittner, programmaleider praktijkleren/ontwikkelaar bij het

Noorderpoortcollege:

We maken regelmatig mee dat
studenten tijdens
hun
opleiding
iets leren wat
in de praktijk al
achterhaald blijkt.
Daarom is samenwerking met
onderzoek
voor

ons essentieel: we hebben behoefte aan
actuele, praktische wetenschappelijke
kennis. Daarnaast vind ik het belangrijk
om studenten te betrekken bij onderzoek. Zo leren ze wat onderzoek inhoudt
en hoe onderzoek kan bijdragen aan het
verbeteren van de zorg. Het onderwijs
wordt daardoor interessanter. En ze ontwikkelen een onderzoekende houding.”

E-training om pijn
te leren herkennen
In een gratis en geaccrediteerde
e-training leren verzorgenden en verpleegkundigen om vijftien signalen
van pijn te herkennen en de PAIC15
te gebruiken. Aan de hand van videomateriaal met trainingsacteurs kunnen ze oefenen met de PAIC15. De
e-training is ontwikkeld in samenwerking met ons collega-netwerk UNCZH. In 2019 hebben we met Europese
gelden ook een Duitse en Engelse versie van de e-training ontwikkeld (zie
www.paic15.com).

“De PAIC e-training opent je ogen”
Gerrie van Penderen, Pijncoach bij TriviumMeulenbeltzorg:
“Voor de PAIC e-training handelde ik vooral
op gevoel. Je leert de bewoners steeds
beter kennen en denkt door ervaring
en routine te weten waarom ze bepaald
gedrag vertonen. Maar routine kan ook
een valkuil zijn: je kunt als het ware
bedrijfsblind worden en dan misschien
verkeerde conclusies trekken. De PAIC
e-training opent je ogen. Je gaat anders
naar bewoners kijken en let bijvoorbeeld
bewuster op hun gezichtsuitdrukkingen.
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Zo was er onlangs een 85-jarige mevrouw
met dementie, die onrustig werd en angstig
keek als wij haar hielpen bij de verzorging.
Begreep ze ons niet of was er iets anders
aan de hand? Ik pakte de PAIC15-vragenlijst
erbij en ze scoorde hoog. Sindsdien krijgt
ze een half uur voor haar verzorging lichte
pijnmedicatie. Vanaf dat moment gaat de
verzorging goed en reageert ze veel beter op
ons. Ze is rustiger en kan de rest van de dag
weer genieten van de dingen om haar heen.”

PIJN HERKENNEN BIJ DEMENTIE
–

“Implementatie is maatwerk“
Implementatieadviseur Henriëtte van der Kloet van het UNO-UMCG:
“We ondersteunen verpleeghuisorganisaties bij de invoering van de PAIC15.
Implementatie is maatwerk. Niet één
traject is hetzelfde, want iedere context
is weer anders. Daarbij: met alleen de
implementatie van het meetinstrument ga
je misschien voorbij aan het doel van de
PAIC15. Het meetinstrument is uiteindelijk
maar een middel; het doel is om de zorg te
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verbeteren. We denken graag mee en leren
ook graag van nieuwe ervaringen, zodat
wij die weer kunnen delen met andere
partners uit het netwerk en daarbuiten.
Dus voor wie aan de slag wil met de PAIC15:
wij gaan graag met je in gesprek.” De implementatieadviseurs van het UNO-UMCG
zijn te bereiken via uno@umcg.nl

W AT I S G O E D E Z O R G ? Z O R G E T H I S C H O N D E R Z O E K
–

Wat is goede zorg?
Zorgethisch onderzoek

De vrouw van een bewoner wil haar
echtgenoot die slikproblemen heeft graag
zelf helpen met eten. De zoon van een
andere bewoner drinkt graag een paar
borrels met zijn vader, waarna zijn vader
ongeremd gedrag gaat vertonen.

familieleden daar tegenaan? Het kennisthema Zorgethiek van het UNO-UMCG
neemt verschillende morele dilemma’s
in de verpleeghuiszorg onder de loep.
Dilemma’s die ongetwijfeld iedere zorgmedewerker herkent.

Hoe weeg jij de verschillende belangen
tegen elkaar af? Wat is in dit soort situaties het goede om te doen? Dat is de kernvraag van het kennisthema Zorgethiek.
Wat vind jij goede, cliëntgerichte zorg? En
hoe kijken je collega’s en cliënten of hun

Onderlinge samenwerking verbeteren
Centraal staat de relationele afstemming
tussen de cliënt, zijn naasten en de zorgmedewerkers. Doel is om de onderlinge
samenwerking en communicatie te verbeteren, zodat iedereen zich betrokken
–
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en gehoord voelt. We onderzoeken tegen
welke morele kwesties zorgverleners,
naasten en cliënten aanlopen en hoe
hier zo goed mogelijk mee om te gaan.
Welke onderzoeken en verbeterprojecten
liepen er in 2019 zoal binnen het thema
Zorgethiek? Op de volgende pagina’s een
selectie.

W AT I S G O E D E Z O R G ? Z O R G E T H I S C H O N D E R Z O E K
–

Moreel beraad
Het UNO-UMCG ondersteunt en coacht
aangesloten verpleeghuizen bij de invoering van moreel beraad. Een moreel
beraad is een gestructureerde manier
om ethische dilemma’s in de zorg vanuit
meerdere invalshoeken te bekijken. Je
leert hoe je verder kunt kijken dan je
eigen oordeel en wat er voor wie op het
spel staat. Zo kom je samen tot een onderbouwd besluit over wat in een specifieke
situatie het goede is om te doen.

Inventarisatie
In 2019 is de stand van zaken op het
gebied van moreel beraad onderzocht in
de zes zorgorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de themagroep Zorgethiek.
Gekeken is naar de wijze waarop moreel
beraad was georganiseerd, in hoeverre
de methodiek van moreel beraad werd
gebruikt en welke verbeteringen er mogelijk waren. Vervolgens is met gespreksleiders en aandachtsfunctionarissen moreel
beraad een groepsinterview gehouden
over hun ervaringen: welke inhoudelijke
thema’s komen zoal bij moreel beraad

aan bod, waar lopen de verpleeghuizen
tegenaan en wat valt daarvan te leren?
Hierover is een verslag met aanbevelingen geschreven. De themagroep
Zorgethiek overweegt om een netwerk
van gespreksleiders moreel beraad op te
richten om het uitwisselen van kennis en
ervaringen te stimuleren.

Workshops
Daarnaast vonden in 2019 twaalf ‘Wat is
goede zorg? Ethiek in de dagelijkse praktijk’ (kortweg: ‘Moreel beraad’) plaats.
Tientallen verzorgenden, verpleegkundigen, logopedisten, fysiotherapeuten,
psychologen, geestelijk verzorgers en
managers deden er aan mee. Doel van
de workshop is om zorgprofessionals te
helpen om een alledaags moreel dilemma te herkennen en op een kritische en
gestructureerde manier te onderzoeken.
Daarbij onderzoeken deelnemers niet
alleen hun eigen opvattingen, maar ook
die van de andere deelnemers. De workshops vinden plaats op de locaties van de
aangesloten verpleeghuizen.

Hoe ga ik om met
een bewoner die
niet meer wil eten?
Hoe ga ik om met
familie die een
andere visie heeft?

Mag een bewoner zelfstandig naar
buiten als hij daar om vraagt?

Wat moet ik doen als
een bewoner zich niet
meer wil wassen?

Dit zijn voorbeelden van morele vragen die in
de workshop ‘Wat is goede zorg? Ethiek in de
dagelijkse praktijk’ aan bod kwamen. Door hier
met elkaar over na te denken en te horen dat
anderen mogelijk andere keuzes maken, en
waarom, leren deelnemers om zelf en samen
zorgvuldige afwegingen te maken.

“One size fits all bestaat niet”
Erwin Duits is bestuurder bij Zorggroep Noorderboog, één van de participanten van het UNO-UMCG. Hij is groot voorstander van moreel beraad. “Zelfs als toegepast wiskundige zeg ik: bij sommige kwesties is er geen ‘goed’ of ‘fout’. Over die
kwesties moet je met elkaar in gesprek. Voors en tegens op tafel leggen en dan tot een afgewogen besluit komen waarin
iedereen zich gehoord voelt.”
Duits: “Als je streeft naar persoonsgerichte zorg heb je voortdurend te maken met
morele dilemma’s. Familie wil bewoner X
graag mee naar buiten nemen voor een
frisse neus, jij twijfelt of zijn gestel dat
aankan. Bewoner Y wil zijn eten graag
kauwen in plaats van gepureerd voedsel
eten, jij weet dat er slikgevaar dreigt.

Samen afwegingen maken
Sommige mensen zeggen: maak per
situatie maar een protocol waaraan ik me
kan vasthouden. Maar zo werkt dat niet
bij dit soort dilemma’s. ‘One size fits all’
bestaat niet. Ik vind het heel belangrijk

dat zorgprofessionals samen afwegingen
maken. Dat ze met al hun kennis en praktijkervaring in gesprek gaan en samen
bekijken welke oplossing in die specifieke
situatie de beste is.

Cruciaal onderdeel
Met ondersteuning van het UNO-UMCG
zijn we afgelopen jaar bij Noorderboog
gestart met de invoering van moreel
beraad. Zorgethici van het UNO-UMCG
hebben de workshop ‘Wat is goede zorg?’
gegeven. Vervolgens zijn medewerkers
van de organisatie opgeleid tot gespreksleiders door UMC Amsterdam. Bij morele
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vragen organiseren we nu een moreel
beraad. Ik zie het omgaan met alledaagse ethische dilemma’s als een cruciaal
onderdeel van kwalitatief hoogstaande,
persoonsgerichte zorg.”

W AT I S G O E D E Z O R G ? Z O R G E T H I S C H O N D E R Z O E K
–

Familieparticipatie
In 2019 verwierf het UNO-UMCG subsidie
van het programma Ethiek en Gezondheid
van ZonMw voor een empirisch-ethisch
onderzoek naar familieparticipatie.
Hoofdvraag is: wat is moreel gepast om
van familie te vragen in de zorg voor hun
naaste in het verpleeghuis? Doel is om
een handreiking te ontwikkelen, die zorgverleners en familie helpt om samen af te
stemmen wat voor hen goede, passende
familieparticipatie is. Het onderzoek is
eind 2019 gestart en loopt twee jaar.

“Familieparticipatie kan de druk
op zorgmedewerkers verlichten”
Zorgethica en onderzoeker Nina Hovenga:
“We brengen met interviews in beeld hoe
familie denkt over
meehelpen in de zorg
voor hun naaste: wat
kunnen zorgmedewerkers van hen vragen en
wat gaat te ver? Voelen
naasten zich soms ver-

plicht om mee te helpen, bijvoorbeeld omdat ze zich afhankelijk voelen van de zorgmedewerker? Ook zien we de andere kant:
familie die heel veel wil doen en waarvan
de zorgmedewerker soms denkt ‘als dat
maar goed gaat…’. Bijvoorbeeld helpen
met eten bij mensen met slikproblemen.”
Doel van het onderzoek is bijdragen aan
een betere afstemming tussen zorgprofes–
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sional en familie over meehelpen in de
zorg. Hovenga: “Dat is van belang, omdat
familie een belangrijke rol kan spelen in de
zorg en dat komt de kwaliteit van leven van
de oudere en de familie ten goede.
Bovendien kan familieparticipatie de druk
op zorgmedewerkers verlichten.”

W AT I S G O E D E Z O R G ? Z O R G E T H I S C H O N D E R Z O E K
–

Mag vader zijn borrel
blijven drinken?
In 2019 hebben studenten HBO-V
een zogeheten exploratief-ethisch
onderzoek uitgevoerd naar de
wenselijkheid van het wel of niet
toestaan van alcoholische dranken
aan bewoners op psychogeriatrische afdelingen.

“Sinds dit onderzoek
denk ik anders over
alcoholgebruik door
bewoners”
Amber Meulenkamp,

3e-jaars student HBO-V:
“In opdracht van het UNO-UMCG heb
ik onderzocht hoe zorgmedewerkers
omgaan met alcoholgebruik bij bewoners van verpleeghuizen. Kan alcohol
in een verpleeghuis nu eigenlijk wel of
niet? Ik heb gemerkt dat het onderwerp
alcoholgebruik zeker leeft onder zorgmedewerkers. Iedere zorgmedewerker heeft
een eigen mening over alcoholgebruik bij
bewoners. Of ze zelf wel of geen alcohol
drinken speelt zeker een rol.

Eigen regels

Gunnen

Ik merkte dat zorgmedewerkers enthousiast waren over het onderzoek. Ze
gingen erover met elkaar in gesprek en
soms veranderde hierdoor iemand zelfs
van mening. Ze vonden het waardevol
om hierover met elkaar te praten. Het
viel me op dat iedere afdeling, en zelfs
iedere groep binnen dezelfde afdeling,
zijn eigen regels heeft op het gebied
van alcoholgebruik. Zorgmedewerkers
vonden dit eigenlijk ook de beste manier
van werken: hanteer per bewoner een
vaste afspraak. Iedere bewoner is immers
uniek.

Voorafgaand aan het onderzoek vond
ik dat bewoners zo gezond mogelijk
moeten leven, zodat ze zo lang mogelijk
leven. Daar past alcoholgebruik niet bij,
vind ik. Door de interviews met zorgmedewerkers denk ik daar nu wel anders
over. Bewoners hebben al een heel leven
achter zich. Als een glaasje alcohol een
van de dingen is waar ze nog van kunnen
genieten, waarom zou je ze dat dan niet
gunnen? Ook al worden ze hierdoor dan
misschien minder oud.”

–
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W AT I S G O E D E Z O R G ? Z O R G E T H I S C H O N D E R Z O E K
–

Omgaan met somberheid en verdriet
Tijdens een bijeenkomst van de themagroep Zorgethiek kwam begin 2019
ter sprake dat zorgmedewerkers het
soms lastig vinden om met somberheid
en verdriet van bewoners om te gaan.
Somberheid en verdriet komen veel
voor bij ouderen met dementie in het

verpleeghuis. Soms behandelbaar, vaak
ook niet. De themagroep besloot om een
dialoogbijeenkomst te organiseren om
dit onderwerp bespreekbaar te maken.
Tijdens de bijeenkomst wisselden zes
duo’s van verzorgenden en psychologen
overwegingen en ervaringen uit, onder

leiding van ethiek-onderzoeker Elleke
Landeweer van het UNO-UMCG. “Het
onderwerp leeft sterk, maar er wordt nog
weinig over gepraat. Dat proberen we te
doorbreken”, aldus Landeweer.

“De onmacht van verzorgenden begrijp
ik heel goed”
Gz-psycholoog Martine Heida van Icare, lid van de themagroep Zorgethiek:
“Verzorgenden komen vaak naar me
toe met de vraag: ‘Kan jij iets voor deze
bewoner doen? Meneer de Vries is steeds
zo somber. Dat raakt me, want het is zo’n
aardige man.’ Hun onmacht begrijp ik
heel goed. Het is niet makkelijk om te
zien dat iemand somber of verdrietig is
en te merken dat je hierin niet zoveel voor
iemand kunt betekenen als je zou willen.
Erover praten helpt. Het gaat om het
bieden van menselijk contact, luisteren
en er voor de ander te zijn. Met familie en
met de cliënt zelf. Ik merk bij verzorgenden
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soms terughoudendheid, omdat ze zich
niet bekwaam voelen om dit gesprek
aan te gaan. Of omdat ze bang zijn dat
het verdriet of somberheid verder kan
aanwakkeren. Of omdat ze zich afvragen
of het wel gepast is om het onderwerp ter
sprake te brengen. Mijn overtuiging is: toch
doen. Je cliënt zal zich gehoord voelen. En
dat is net zo belangrijk als het verminderen
van somberheid of verdriet.”

W AT I S G O E D E Z O R G ? Z O R G E T H I S C H O N D E R Z O E K
–

HBO-V-student houdt
behoeftepeiling over
omgaan met verdriet

“Niet alles is oplosbaar”
Verzorgende Inge Verschoor, werkzaam bij De Hoven:
“Ik vind het heel belangrijk om over somberheid en verdriet in gesprek te gaan met
elkaar en te erkennen dat er verschillen
van inzicht zijn. En dat verdriet en somberheid er soms ook gewoon mogen zijn.
Het hoort bij het ouder worden. Niet alles
is oplosbaar. Over het algemeen vinden
bewoners en hun familie het prettig dat
hun emoties erkend worden, dat je er
aandacht aan schenkt.”

–
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Wat kan verzorgenden helpen om
met somberheid en verdriet van bewoners om te gaan? HBO-V-student
Bertha Fokkens peilde de behoeften. Tijdens haar onderzoeksstage
bij het UNO-UMCG interviewde
ze verzorgenden en organiseerde
een focusgroepbijeenkomst. Hieruit blijkt dat verzorgenden het begeleiden van ouderen met dementie bij somberheid en verdriet als
zwaar en complex kunnen ervaren.
Uit haar onderzoek concludeert
Bertha Fokkens dat scholing en
structurele overlegvormen, zoals
een moreel beraad, verzorgenden
kunnen helpen om hier beter mee
om te gaan.

KENNISONTWIKKELING
–

Kennisontwikkeling
Onderzoek als bron van goede zorg

Het UNO-UMCG ontwikkelt kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek. Daarmee bouwen we samen met zorg en
onderwijs aan kwalitatief goede zorg voor ouderen in het verpleeghuis en thuis. De meeste onderzoeken vinden plaats
in de verpleeghuizen die aangesloten zijn bij het UNO-UMCG. Een selectie van onderzoeken die in 2019 startten, liepen en
eindigden.

–
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KENNISONTWIKKELING
–

Geluid als mogelijke oorzaak
van onbegrepen gedrag
Janouk Kosters, promovenda bij het UMCG,
onderzocht in 2019 het
effect van geluid op
mensen met dementie.
“Mensen met dementie
kunnen geluiden minder goed of soms helemaal niet meer begrijpen. Zo kan het
dichtslaan van een deur bij hen overkomen alsof de vijand op hen schiet.
Hierdoor kunnen ze geïrriteerd, depressief of angstig worden. Dat kan leiden tot
probleemgedrag. Met een paar eenvoudige ingrepen kun je dit voorkomen”, vertelt
Kosters. In het onderzoek werd gebruikt
gemaakt van MoSART+, een interventie

voor het verbeteren van de geluidsomgeving.

Hoe werkt de interventie?
In de deelnemende verpleeghuizen zijn
‘geluidsambassadeurs’ opgeleid, die
binnen het verpleeghuis aanspreekpunt
zijn voor geluid. Ook is er een speciale
app ingezet: MoSART. Met deze app doen
zorgmedewerkers tijdens een dienst op
vier willekeurige momenten een geluidsmeting. De metingen zijn besproken
tijdens bijeenkomsten met alle medewerkers, geleid door de ambassadeurs.
Daarnaast gingen zorgmedewerkers met
elkaar op zoek naar mogelijkheden om de
geluidsomgeving te verbeteren.

–
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En? Werkt de interventie?
Uit eerste wetenschappelijke analyses
blijkt dat de geluidsinterventie MoSART+
zorgprofessionals bewust maakt van hun
eigen invloed op de geluidsomgeving.
Als zij zich meer realiseren wat geluid
met bewoners doet, kunnen ze het vaak
ook wegnemen. En ze kunnen plezierig
geluid toevoegen. De analyses laten ook
zien dat MoSART+ zorgt voor een betere
leefomgeving voor bewoners en een betere werkomgeving voor zorgmedewerkers.
De definitieve resultaten worden bekend
in 2020.

KENNISONTWIKKELING
–

Onderzoeker

Wanda Rietkerk
wint Jan Stoop-prijs

Verenso heeft in november 2019
de Jan Stoop-prijs uitgereikt aan
Wanda Rietkerk, onderzoeker bij het
UNO-UMCG en specialist ouderengeneeskunde. De Jan Stoop-prijs
wordt jaarlijks uitgereikt aan een
bijna of pas afgestudeerde specialist
ouderengeneeskunde die het beste
wetenschappelijke artikel schreef.
Rietkerk won de prijs voor haar artikel
‘Thuiswonende kwetsbare ouderen stellen en behalen doelen met een casemanager’. Haar artikel scoorde volgens de
jury van vijf hoogleraren ouderengeneeskunde het hoogst op maatschappelijke
en wetenschappelijke relevantie en op
kwaliteit.

Persoonlijke doelen
In haar artikel beschrijft Rietkerk de
resultaten van Samen Oud, een integraal
zorgproject in Noord-Oost Groningen.
Daarin stelden meer dan tweehonderd
kwetsbare ouderen samen met een case-

manager drie á vier persoonlijke doelen
vast. Rietkerk: “De doelen waren zeer
uiteenlopend. Meest voorkomend waren
fysieke problemen, mobiliteit en ondersteuning of zorgvragen.”
De ernst van alle doelen werd in kaart gebracht met een rapportcijfer. Ook gaven
de ouderen aan welke score ze zouden
wíllen behalen. Na het vaststellen van de
doelen kregen de ouderen een jaar lang
begeleiding van een casemanager. Die
besprak de doelen ook in het ouderenteam, dat bestond uit een sociaal werker,
een wijkverpleegkundige, huisarts en een
specialist ouderengeneeskunde.

Veel doelen behaald
Binnen een jaar evalueerde elke oudere
zijn doelen, met opnieuw een score.
Rietkerk: “Het bleek dat 74% van alle
doelen behaald werd, dat de doelen
gemiddeld 2,5 punt verbeterden op de 10
punts-schaal en dat 89% van de ouderen
tenminste 1 doel behaalde.” Doelen op

het gebied van fysieke problemen werden
relatief het vaakst behaald, doelen op
het gebied van pijn en mobiliteit relatief
minder vaak. Rietkerk concludeert: “Het
blijkt dus goed mogelijk om ouderen zelf
doelen te laten formuleren en te scoren.
En met ondersteuning kan een groot deel
van de doelen binnen een jaar behaald
worden.”
De Verenso-prijs is vernoemd naar
een van de pioniers van de verpleeghuisgeneeskunde: Jan Stoop. Hij heeft
zich sterk ingezet voor de inhoudelijke
ontwikkeling en de kwaliteit van het
vakgebied. Doel van de prijs is om aios of
pas afgestudeerde (<2 jaar) specialisten
ouderengeneeskunde te stimuleren om
wetenschappelijk onderzoek in het kader
van bijvoorbeeld een scriptie of stage ook
daadwerkelijk te publiceren. Rietkerks
artikel staat in Disability & Rehabilitation
en wordt ook gepubliceerd in Huisarts &
Wetenschap.

Crisissituaties bij thuiswonende
ouderen voorkomen
Ouderen blijven steeds langer thuis
wonen. Veel mantelzorgers ervaren
regelmatig situaties dat het thuis niet
meer gaat. En veel professionals ervaren
dat er frequent in hoge nood opname in
een instelling geregeld moet worden. Het
onderzoek ‘Wat als het thuis niet meer
gaat’ van de themagroep Samenwerken in
de 1e lijn richt zich op crisissituaties in de
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eerste lijn. De perspectieven van diverse
betrokkenen worden in kaart gebracht,
zoals die van de cliënt, diens naaste
en betrokken professionals. Daarnaast
wordt er een steekproef gehouden om relevante kenmerken van crisismeldingen
bij zorginstellingen in de regio in beeld
te brengen. De resultaten van het onderzoek worden in 2020 bekend.

KENNISONTWIKKELING
–

Steeds meer zorgorganisaties nemen
Database Dementie in gebruik
In 2019 namen meerdere zorgorganisaties de Database Dementie van
het UNO-UMCG in gebruik. Dit is een
hulpmiddel om de gezondheidstoestand
van individuele bewoners met metingen
objectiever in beeld te brengen. Ook het
effect van een ingezette interventie kan
met metingen objectief inzichtelijk worden gemaakt. Zo kan nog beter passende
zorg worden geboden.

Meer kennis over dementie
Daarnaast ontstaat er door de metingen
een database waarmee het UNO-UMCG
verder onderzoek kan doen om meer
kennis te ontwikkelen over dementie.
Zo slaat de database een waardevolle
brug tussen onderzoek en praktijk.
De metingen bestaan uit het invullen
van gevalideerde vragenlijsten over
cognitie, ADL (Algemeen Dagelijkse
Levensverrichtingen, zoals wassen, aankleden en eten), gedrag en pijn.

Onvoldoende evidence voor
cholesterol-streefwaarden

Onderzoekers Dika Luijendijk en Esther
de Haas schreven in 2019 een kritisch
artikel in artsenweekblad Medisch
Contact. Volgens de onderzoekers,
beiden verbonden aan de themagroep

Medicatieveiligheid van het UNOUMCG, rammelt de onderbouwing
van streefwaarden voor het zogeheten
LDL-cholesterol in de nieuwe richtlijn
voor cardiovasculair risicomanagement
(CVRM-richtlijn). De streefwaarden hebben volgens Luijendijk en De Haas weinig
meerwaarde voor de patiënt. Voor fabrikanten van lipiden-verlagende medicatie
des te meer: de streefwaarden zorgen
voor gunstige omzetperspectieven. Het
artikel van Luijendijk en De Haas heeft
de discussie over streefwaarden verder
aangewakkerd en heeft geleid tot nader
onderzoek.
–
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Verenso-beurs
voor onderzoek
UNO-UMCG
De beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde heeft in
het najaar van 2019 een beurs van
€10.000 toegekend voor het onderzoek
‘Alternatieven voor gesloten deuren’
van het UNO-UMCG. Het onderzoek
werd beoordeeld als zeer relevant
met het oog op de nieuwe Wet Zorg en
Dwang.
Met de beurs gaat het UNO-UMCG
onderzoek doen naar mogelijke alternatieven voor een gesloten deur op
psychogeriatrische afdelingen. Het
gaat om een exploratief ethisch onderzoek waarin tijdens focusgroepbijeenkomsten met betrokkenen wordt
geïnventariseerd wat zij als mogelijke
alternatieven zien, welke normen en
waarden zij daarbij relevant achten,
wat zij ervaren als verantwoorde risico’s en wat ervoor nodig is om deze
alternatieven te realiseren.

Zorgvuldige afweging
De Wet Zorg en Dwang vereist dat
bij elke vorm van onvrijwillige zorg
zorgvuldig wordt afgewogen of er
geen alternatieven zijn ‘om het risico
op ernstig nadeel af te wenden’. Met
het onderzoek wil het UNO-UMCG
bijdragen aan een goede implementatie van de Wet Zorg en Dwang, door
handvatten te ontwikkelen voor de
belangenweging rondom veiligheid
en vrijheid voor de psychogeriatrische bewoner van het verpleeghuis.

KENNISONTWIKKELING
–

Beter af met minder:

bewust gebruik van
psychofarmaca
Bewuster omgaan met psychofarmaca. Dat was het doel van de RIDstudie. Deze groep pillen, die wordt
ingezet bij probleemgedrag, werkt
lang niet altijd en kent een hoop nare
bijwerkingen. Een aantal UNO-UMCGzorgorganisaties heeft de afgelopen
jaren gewerkt aan het verminderen
van onjuist psychofarmaca-gebruik.
RID staat voor Reduction of Inappropriate
psychotropic Drug use in nursing home
residents with dementia. De implementatiestudie was onderdeel van het landelijke
programma ‘Beter af met minder?’, dat in
2019 is afgerond. Doel van dit programma
was om de bewustwording over het gebruik te vergroten en onjuist gebruik terug
te dringen. Bijvoorbeeld door alternatieven aan te reiken en het besef te vergroten
dat psychofarmaca alleen als uiterste
middel mag worden gebruikt bij ernstig
onbegrepen gedrag dat gevaar oplevert
voor de persoon zelf of zijn omgeving.

Bijwerkingen

acties op teamniveau. Zoals: gedrag beter
in kaart brengen, bewoners beter leren
kennen, de multidisciplinaire samenwerking verbeteren of handvatten creëren
om met probleemgedrag om te gaan,
bijvoorbeeld door scholing of coaching
on the job. De helft van de deelnemende
verpleeghuizen werkte op eigen initiatief
aan het terugdringen van onjuist psychofarmacagebruik, de andere helft kreeg
ondersteuning van een coach.

Promovenda Claudia Groot Kormelinck:
“Psychofarmaca, zoals anxiolytica, hypnotica, antidepressiva, antipsychotica,
middelen bij dementie en anti-epileptica,
werken maar beperkt. En dat terwijl het
gebruik ervan kan leiden tot bijwerkingen als sufheid, slecht lopen met risico
op vallen en moeite met slikken. Ook
geeft het gebruik een verhoogd risico op
een beroerte, longontsteking en overlijden. Dit betekent dat we terughoudend
moeten zijn in het gebruik van psychofarmaca. Als er wordt besloten om wel psychofarmaca voor te schrijven, dan moet
dit goed onderbouwd zijn en regelmatig
worden geëvalueerd.”

Praktische gids
De ervaringen en inzichten uit het programma zijn door Vilans verzameld in
de praktische gids ‘Het kan beter met
minder’. De gids helpt zorgprofessionals
bewuster om te gaan met psychofarmaca.

Plan van aanpak

Meer over bewust omgaan met psychofarmaca: www.zorgvoorbeter.nl

Ieder deelnemend verpleeghuis heeft
met een multidisciplinair samengestelde
projectgroep een plan van aanpak gemaakt voor het verminderen van onjuist
psychofarmacagebruik. Vaak ging het om

Aan welke kennis is behoefte?
In 2019 stelde het UNO-UMCG een meerjarenplan op voor de jaren 2020-2023.
Daarvoor hebben we bij alle deelnemende verpleeghuizen geïnventariseerd over
welke onderwerpen meer onderzoek
of kennisdelen nodig is. Dit zijn veelgenoemde onderwerpen:

Zorgtechnologie

Gerontopsychiatrie

Omgaan met
probleemgedrag

Ethiek

Deskundigheid van
medewerkers

Invoering van de Wet
Zorg en Dwang

Welzijn en
persoonsgerichte zorg,
positieve gezondheid

Taakverschuiving en
personele krapte

In onderzoeken, verbeterprojecten en thematische bijeenkomsten proberen we waar
mogelijk antwoord te geven op of mee te denken over deze onderwerpen.
–
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Medicatievoorschriften
evalueren met een app
Schrijf ik psychofarmaca volgens de richtlijn voor? Dat kunnen specialisten
ouderengeneeskunde checken met de Psychofarmaca Tool van het UNO-UMCG.
Deze app vergelijkt het beoogde medicatievoorschrift met de Verenso-richtlijn
‘Probleemgedrag bij mensen met dementie’.
De app is tot stand
gekomen met hulp
van een groot aantal specialisten ouderengeneeskunde,
die in 2019 de effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid testten. Specialist ouderengeneeskunde Pieter Stapelkamp van
Treant Zorggroep was één van de testers.
“Ik was benieuwd naar mijn eigen voorschrijfgedrag. Uiteindelijk bleek dat goed

overeen te komen met de richtlijn. Het is
prettig om op deze manier bevestigd te
worden in je handelen.”

Verbeterde versie
Aan de hand van de gebruikerservaringen is een aantal verbeteringen
doorgevoerd. Zo is er in de app nu ook
gerichte informatie opgenomen over
niet-medicamenteuze interventies die
- volgens de richtlijn, dus gebaseerd op
wetenschappelijke bevindingen - kunnen

worden ingezet voor de behandeling van
probleemgedrag bij dementie.
De app Psychofarmaca Tool is beschikbaar via Google Play en App Store.

Waarde van huishoudelijk werk
Huishoudelijk werk kan van grote betekenis zijn voor de zorg in het verpleeghuis. Dat zegt interim manager Judy Alkema. Voor haar master Zorgethiek aan
de Universiteit voor Humanistiek deed Alkema onderzoek naar de waarde van
het huishouden in relatie tot goede verpleeghuiszorg. UNO-UMCG-onderzoeker
Elleke Landeweer was haar thesisbegeleider.
Alkema liep voor haar onderzoek een
aantal dagen mee met de huishoudelijke
dienst. “Ik zag dat er veel contact was tussen bewoners en huishoudelijk medewerkers. Huishoudelijk medewerkers maken
een praatje, laten bewoners meehelpen
met schoonmaken, zoeken rollators op,
doen oorbellen in, en geven dingen aan

waar de bewoners zelf niet goed bij kunnen. Tijdens een van mijn meeloopdagen
vond een huishoudelijk medewerker
tijdens het dweilen een knuffel onder het
bed van een bedlegerige bewoonster met
ernstige dementie. Toen ze de knuffel teruggaf zag ik dat ze interactie met elkaar
hadden en dat de aandacht de bewoonster
goed deed.”

Signaalfunctie
Alkema pleit ervoor dat zorgorganisaties
erkennen dat huishoudelijk werk een belangrijk onderdeel is van de zorg. “Als ik
leidinggevende zou zijn, zou ik huishoudelijk medewerkers volwaardig onderdeel
maken van het zorgteam. Schoonmakers
brengen vaak een behoorlijk lange tijd
door op de kamers. Daarmee zijn ze ook
een belangrijke bron van informatie voor

–
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“Huishoudelijk werk verdient
erkenning voor bijdrage aan
kwaliteit van leven”
de zorgprofessionals. Ik vind dat ze voor
die signaalfunctie erkenning en waardering verdienen.”

Kwaliteit van leven
Niet alleen het contact, ook de structuur
en de huiselijkheid die huishoudelijk
werk bieden is voor bewoners vaak veel
waard, zegt Alkema. En de huishoudelijke
taken zelf soms ook. “Als meneer Jansen
het fijn vindt om te stofzuigen, kijk dan
of je hem daar de ruimte voor kunt geven.
Misschien laat hij vaktechnisch gezien
geen stofvrije ruimte achter, maar het
draagt wel bij aan zijn kwaliteit van leven.
Mits aandachtig en afgestemd uitgevoerd
kan schoonmaakwerk een wezenlijke bijdrage leveren aan goede zorg. Dat vraagt
dat het werk breder wordt gezien dan als
vaktechnische professionaliteit.”

KENNISDELING
–

Kennis is er om te delen
Kennisdeling binnen en buiten UNO-UMCG

‘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 ons jaarlijkse symposium, via scholingen en bijeenkomsten en via praktijkgerichte hulpmiddelen, zoals handreikingen, stappenplannen, jaszakkaartjes en e-trainingen.
Een greep uit onze activiteiten en producten op het gebied van kennisdeling in 2019.

–
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Onderzoek naar leerstijlen verzorgenden en verpleegkundigen
Hoe leren verzorgenden en verpleegkundigen? Inzicht is nodig om producten en scholingen te ontwikkelen
die goed aansluiten. Drie studenten
geneeskunde hebben daarom in
2019 voor het UNO-UMCG onderzoek
gedaan naar leerstijlen van verzorgenden en verpleegkundigen. 688
zorgprofessionals deden mee aan
de enquête. Eén van de uitkomsten:
71,1% van de verzorgenden en verpleegkundigen geeft bij bijscholing de
voorkeur aan e-learning boven andere
vormen van scholing.

Aanleiding voor de enquête was de voorgenomen ontwikkeling van een e-learning voor de Database Dementie. Doel
van die scholing is om zorgprofessionals
te leren hoe zij met wetenschappelijk
gevalideerde meetinstrumenten de gezondheid in kaart kunnen brengen van
mensen met dementie.

daarbij tekst boven beeld, verzorgenden
oefenen het liefst met videobeelden of
foto’s van praktijksituaties. Verder geven
verzorgenden en verpleegkundigen aan
dat een e-learning niet teveel tijd in beslag mag nemen: een module duurt bij
voorkeur tussen de 30 en 46 minuten.

Oefenen met praktijksituaties
Uit de enquête naar leerstijlen bleek
onder meer dat verzorgenden en verpleegkundigen graag oefenen met praktijksituaties. Verpleegkundigen verkiezen

Vertaalslag
naar de praktijk
Onderzoeksresultaten praktisch toepasbaar maken is, naast het wetenschappelijk onderzoek zelf, een
speerpunt van het UNO-UMCG. In
2019 ontwikkelden we producten,
hulpmiddelen en scholingen om
nieuwe kennis te implementeren
in zorg en onderwijs. ‘Blijven leren’
is daarbij het credo: onderwijs en
continue kennisverbetering zorgen
voor verdere professionalisering van
zorgmedewerkers en daarmee voor
(nog) betere ouderenzorg.
Bij het ontwikkelen van scholingen
werkt het UNO-UMCG nauw samen
met de zorgpraktijk en onderwijsinstellingen. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met de andere
academische werkplaatsen ouderenzorg en Vilans, om zoveel mogelijk
kennis te delen en van elkaar te leren.

Interne commissie als spin in het web
Van verschillende kanten komt nieuwe
kennis de zorgorganisaties binnen. Om
ervoor te zorgen dat die kennis de juiste
plek bereikt is een heldere infrastructuur
van groot belang. Een interne kenniscommissie fungeert daarbij als spin in
het web. In 2019 ontwikkelden we een
handreiking die zorgorganisaties kan
helpen bij de oprichting van een interne
kenniscommissie.

–
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De interne commissie vormt als het ware
de brug tussen de zorgorganisatie en de
themagroepen van het UNO-UMCG. Uit
de ervaringen van de organisaties die
al een kenniscommissie hebben blijkt
dat kennis beter wordt verspreid en dat
verbeterprojecten en wetenschappelijk
onderzoek beter worden gepland, uitgevoerd en gemonitord.

KENNISDELING
–

Producten om
kennis te delen
Het UNO-UMCG ontwikkelt diverse producten om
nieuwe kennis te delen met zorgpraktijk en onderwijs.
Zoals e-learnings, handreikingen en informatiesheets.
Daarnaast organiseren we verschillende bijeenkomsten,
waaronder het jaarlijkse UNO-UMCG-symposium. Meer
informatie: www.uno-umcg.nl.

Passende zorg
hoe dan?
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DE IMPLEMENTATIEADVISEURS VAN HET
UNO-UMCG HELPEN
JE GRAAG!

MEEHELPEN IN DE ZORG:

Waar begin ik met de
implementatie van
moreel beraad?

Hoe zorg ik ervoor
dat deze verandering
geborgd is?

WAT DOET U GRAAG EN WAT GAAT VOOR U TE VER?

Wat is de meest
geschikte
zorgprofessional voor
het afnemen van de
PAIC15?

Informatie voor naasten

Wat is het UNOUMCG en wat kan het
UNO-UMCG voor ons
betekenen?

FAMILIE BETREKKEN
BIJ ONBEGREPEN GEDRAG
TIPS VOOR ZORGPROFESSIONALS

Hoe combineren
Elke cliënt is anders. Om onbegrepen gedrag bij dementie beter te begrijpen en behandelen is het belangrijk om
zicht te krijgen op de persoon en de situatie. De inbreng van naasten is daarbij essentieel. Het is belangrijk om tijdig
we onderzoek met
met elkaar in gesprek te gaan, om wederzijdse verwachtingen op tafel te krijgen en waar mogelijk samen te kunnen
beslissen over de beste benadering.
dagelijkse zorgtaken?
WAAROM?

In dit verpleeghuis doen we wetenschappelijk onderzoek naar familieparticipatie in de zorg.
Wij vragen uw medewerking aan dit onderzoek.
Wat is familieparticipatie?

Wat houdt deelnemen aan het onderzoek in?

Uw naaste woont sinds kort in het verpleeghuis of
gaat daar binnenkort wonen. De zorg voor uw partner,
vader/moeder, broer/zus of vriend/vriendin is nu
grotendeels in handen van de medewerkers van het
verpleeghuis. U kunt in het verpleeghuis natuurlijk nog
steeds een belangrijke rol spelen in het leven en in de
zorg voor uw naaste. Denk aan voorlezen of af en toe
samen wandelen. Of hulp bij de dagelijkse zorg, zoals
aankleden of helpen met eten.

Het onderzoek duurt een half jaar. In die periode wil de
onderzoeker graag drie keer met u meelopen tijdens
uw bezoek aan uw naaste in het verpleeghuis. Ook wil
ze u dan graag interviewen (maximaal 1 uur). Daarnaast
krijgt u een logboek. Daarin kunt u opschrijven wat uw
ervaringen zijn met het afstemmen over meehelpen in
de zorg.

Waar gaat het onderzoek over?
De onderzoekers van het UMCG willen graag weten
op welke manier naasten willen, kunnen en mogen
meehelpen in de zorg. Wat mogen zorgmedewerkers
aan u vragen en wat gaat te ver? Het onderzoek moet
leiden tot goede afstemming tussen zorgmedewerkers
en naasten.

Meer weten of deelnemen?

1

Familieleden kennen de cliënt en zijn of haar eigenschappen of
gewoontes, die mogelijk verband houden met het gedrag.

2

Familie vindt het vaak prettig om betrokken te worden bij de zorg voor
hun naaste. De mate waarin verschilt per persoon; stem dit goed af met
de familie. Het ene familielid wil alleen betrokken worden bij belangrijke
beslissingen over behandelingen van hun naaste (partner in de zorg),
anderen willen ook graag informatie over hun naaste delen met de
zorgprofessionals;

3

Meer betrokkenheid kan ervoor zorgen dat familie beter met de situatie
kan omgaan, kan de relatie tussen zorgprofessionals en naasten
verbeteren en leidt vaak tot kwalitatief goede beslissingen;

4

Het is wettelijk verplicht dat je als zorgprofessional je cliënt goed
informeert over de behandeling. En dat je aan je cliënt of zijn/haar wettelijk
vertegenwoordiger toestemming vraagt voor
de behandeling.

HOE?
• In een persoonlijk gesprek;
• Door samen heldere wederzijdse
verwachtingen te scheppen;
• Door doelen en keuzes in kaart te brengen;
• Door zo mogelijk samen een besluit te nemen
over de behandeling van het onbegrepen
gedrag;
• Door het gesprek goed te documenteren,
zodat je collega’s ook weten wat er is
besproken en besloten.

TIPS

• Reserveer genoeg tijd voor een goede
uitleg en ruimte voor vragen;

Neem contact op met de zorgmedewerkers op de
afdeling. Of met onderzoeker/zorgethica Nina Hovenga
via het e-mailadres n.g.hovenga@umcg.nl,
telefoon 06 - 25 64 71 43 (werkdagen: maandag,
dinsdag, woensdag en donderdagochtend) of
onderzoeksassistent Floor Vinckers via het e-mailadres
f.vinckers@umcg.nl, telefoon 06-25 64 71 06
(werkdagen: maandag, dinsdag en donderdagochtend).

• Probeer zo helder mogelijk te
communiceren, vermijd vaktermen;

1
2
3

MISVERSTANDEN
“Familie heeft er geen verstand van”

• Check of de informatie helder is;
• Vraag expliciet in welke mate familie
betrokken wil worden;

“Familie is al overbelast”

• Benadruk dat de inbreng van familie
belangrijk is: de familie kent de cliënt;

“Het kost teveel tijd om familie in te
lichten”

• Nodig familie expliciet uit om te
vertellen over hun zorgen en wensen;

• Neem tijd voor evaluatie: is de
familie tevreden met de mate van
betrokkenheid? Hoe werd hun input
meegenomen in de benadering van
de cliënt?
• Geef ook aan dat de familie nog
terug kan komen op de mate van
betrokkenheid.
• Voor meer informatie over
probleemgedrag kun je verwijzen naar
http://www.patienteninformatietool.nl/
gedragsproblemen-bijdementie

• Spreek met de andere zorgverleners
af wie contact houdt met de familie;

Deze informatie is gebaseerd op onderzoek
van het Universitair Netwerk Ouderenzorg
UMCG, zie: www.uno-umcg.nl

www.uno-umcg.nl

–
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een onderschat probleem bij ouderen
Praktische handvatten voor artsen

47%
47% OUDEREN IN VERPLEEGHUIS
HEEFT LAST VAN JEUK, waarvan:
•

Chronische jeuk: 81% (>6 weken)

•

Zichtbare krabeffecten: 35%

•

Droge huid: 57%
(meest voorkomende oorzaak van jeuk)

SIGNALEREN
•

Bestudeer de huid
→ Schilfering? Korstjes? Krabeffecten?

•

Vraag cliënt standaard naar jeuk

•

Informeer bij verzorgenden

BEHANDELEN

VERWIJZEN

•

Jeuk verlichten en symptomatische behandeling

•

•

Huidaandoening
→ Liever hormoonzalf dan –crème

Therapieresistente jeuk met huidafwijkingen
→ huidbiopt / dermatoloog

•

Slaapproblemen door jeuk
→ Overweeg hydroxyzine**

Geen huidziekte & geen onderliggende oorzaak
→ dermatoloog

•

Consultatie van dermatoloog op locatie is soms
ook mogelijk

•
•

Urticaria → niet-sederende antihistaminica

**Let op: risico op vallen en delier!

Bron

Deze leidraad voor de benadering van jeuk bij ouderen is gebaseerd op de Europese richtlijn ‘Chronische jeuk’ en de uitkomsten van de SSENIOR-studie van het UNO-UMCG en
de UMCG-vakgroep Dermatologie naar jeuk en pemfigoïd bij verpleeghuisbewoners.

DATABASE
DEMENTIE

Informatiefolder

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.
Is het nog zinvol om
preventieve cardiovasculaire
medicatie in te zetten bij
kwetsbare ouderen?
Wat is het effect van
muziek op mensen met
dementie?

Hoe herken je pijn bij ouderen
met vergevorderde dementie?

Wat als thuis wonen
(even) niet meer gaat?

Welke bijdrage aan de
zorg kunnen we van
familie vragen en wat
gaat te ver?

Zorgethiek
Pijn, Functioneren
en Welbevinden

Wetenschappelijk
onderzoek

Samenwerken
in de 1e lijn

Z
orgethiek
Pijn, Functioneren
en Welbevinden

Database
Wetenschappelijk
Leren &
CliëntDementie
onderzoek
Ontwikkelen
participatie

Wetenschappelijk
Database
Leren &
onderzoek
Dementie
Ontwikkelen

Kennisthema’s UNO-UMCG
• Probleemgedrag
Doel: meer inzicht krijgen in factoren die het gedrag kunnen beïnvloeden, zodat probleemgedrag
bij ouderen met dementie beter
behandeld kan worden.

• Samenwerken in de 1e lijn
Doel: zicht krijgen op de beste
vorm van samenwerking tussen
huisarts, specialist ouderengeneeskunde en de cliënt. Met de
focus op: ‘wat als het thuis (even)
niet meer gaat?’.

• Zorgethiek
Doel: handvatten bieden voor het
omgaan met morele dilemma’s bij
het verlenen van persoonsgerichte
zorg. Bijvoorbeeld: Hoe kun je het
beste omgaan met ongezonde
leefgewoontes van cliënten? Hoe
ga je met familie in gesprek over
het behandelen van probleemgedrag?

• Pijn, Functioneren &
Welbevinden
Doel: hulpmiddel (PAIC-schaal)

Samenwerken
Pijn,
Functio
in dee
1e
n lijn
W
elbevi

implementeren om pijn te herkennen bij ouderen met dementie en
onderzoek doen om het functioneren en welbevinden van kwetsbare
ouderen te verbeteren.

• Medicatieveiligheid
Doel: knelpunten inventariseren
bij de toediening van medicatie.
En onderzoek doen om goede
afwegingen te kunnen maken
tussen de voor- en nadelen van
medicijnen bij kwetsbare ouderen,
zoals preventieve cardiovasculaire
medicatie.

–
29

Data
CliëntDem
participatie
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Symposium UNO-UMCG
Op 23 januari 2019 vond het jaarlijkse symposium van het UNO-UMCG plaats. Ruim
450 verzorgenden, verpleegkundigen,
specialisten ouderengeneeskunde, beleidsmedewerkers, onderzoekers, HBO-V

studenten, docenten en andere geïnteresseerden kwamen bijeen in MartiniPlaza
in Groningen. Ze volgden interactieve
sessies en lieten zich inspireren door
meerdere sprekers. Eén van de sprekers

–
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was prof. dr. Marian Verkerk, hoogleraar
Zorgethiek en voorzitter van de Leidende
Coalitie Patiëntparticipatie in het UMCG.
Zij pleitte voor meer openheid rondom
familieparticipatie.

KENNISDELING
–

Co-producties
In 2019 stond niet
alleen ons eigen
symposium, maar
ook het regionale
symposium ZOEK HET UIT! in Assen
op het programma, een coproductie
van Vilans, het UNO-UMCG en vertegenwoordigers van de gehandicaptenzorg. Doel was om medewerkers
en onderzoekers uit ouderenzorg en
gehandicaptenzorg van elkaar te laten
leren. Onderzoekers en implementatieadviseurs van het UNO-UMCG verzorgden meerdere workshops. Dat
deden ze ook op het landelijke ZOEK
HET UIT!-congres van Vilans en op de
jaarlijkse Wetenschapsdag van de
Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO), waar
het UNO-UMCG deel van uitmaakt.

“Veel kansen voor samenwerking tussen
ouderenzorg en gehandicaptenzorg”

De ouderenzorg kan van de gehandicaptenzorg leren. En andersom. Dat zegt
Mieke Draijer, directeur medische zaken
bij Alliade/Meriant, één van de participanten van het UNO-UMCG. Draijer
was in oktober 2019 spreker op ZOEK
HET UIT!, een regionaal symposium van
Vilans en het UNO-UMCG.

–
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“Wij streven er binnen Alliade/Meriant
naar om de expertises slim aan elkaar te
knopen en gebruik te maken van elkaars
deskundigheid”, zegt Draijer, van oorsprong specialist ouderengeneeskunde.
Zo kan de ouderenzorg leren van de
verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) op
het gebied van wonen, waar ze binnen
de VG erg goed in zijn, merkt ze op. “Ook
de zinvolle dagbesteding is erg goed geregeld binnen de VG. Dat heeft op mij - als
specialist ouderengeneeskunde - erg veel
indruk gemaakt. Daarnaast is er binnen
de VG één duidelijke hoofdbehandelaar.
Ik vind dat mooi, binnen de ouderenzorg
kenden we dat nog niet.”

KENNISDELING
–

Hulp bij implementatie
van nieuwe kennis en werkwijzen
Het UNO-UMCG beschikt over implementatieadviseurs die helpen bij de
implementatie van nieuwe kennis en
werkwijzen in zorgpraktijk en onderwijs. In 2019 waren dat Henriëtte van
der Kloet (links op de foto) en Ivonne
Lesman. Zij zijn beiden jarenlang
werkzaam geweest als verpleegkundige en hebben ervaring met
onderzoek.

Henriëtte: “Het is onze taak om ervoor
te zorgen dat kennis die ontwikkeld is
binnen het UNO-UMCG daadwerkelijk
terechtkomt bij de cliënten en bij de
mensen die met de cliënten werken. Vaak
wordt bij implementeren gedacht aan
het ‘laatste stukje’ van een onderzoek of
project, bijvoorbeeld een nieuwsberichtje op een website. Maar voor een goede
implementatie is het belangrijk dat alle
partijen van begin tot eind betrokken
zijn. Daar helpen we graag bij.”

–
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Ivonne: “Als implementatieadviseur adviseren we onderzoekers over de zorgpraktijk: wat leeft er en hoe kun je onderzoek
het beste vormgeven zodat het aansluit
bij het werk van zorgprofessionals? En we
adviseren en informeren zorgprofessionals over onderzoek en het UNO-UMCG:
hoe kun je onderzoek uitvoeren binnen
je dagelijkse zorgtaken, hoe pak je de
implementatie van nieuwe kennis aan?
Daarbij verzorgen we ook regelmatig
praktijkgerichte scholingen.”

KENNISDELING
–

Scholing voor deelnemende
zorgorganisaties
Het UNO-UMCG bood deelnemende
zorgorganisaties in 2019 twee algemene
scholingen aan:
•	
‘Succesvol veranderen; vergroot de
verbetercapaciteit van je organisatie’:
Tijdens deze scholing krijgen cursisten een praktijkgerichte methodiek
aangereikt om een verbeterproject
succesvol te leiden. Deelnemers leren
onder meer welke stappen moeten
worden gezet om een werkwijze of
product succesvol te implementeren. In 2019 heeft deze scholing in
de
aangesloten
zorgorganisaties
plaatsgevonden. De cursus is goed
ontvangen: uit de evaluatie blijkt dat
deelnemers zowel de inhoud van de
cursus waarderen als de mogelijkheid

om ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere zorgorganisaties. Het
UNO-UMCG zet de cursus de komende
jaren voort.
•	‘Moreel beraad: wat is goede zorg?
Ethiek in de dagelijkse praktijk’: In
deze scholing leren cursisten om
een moreel dilemma op een kritische en gestructureerde manier te
onderzoeken. Daarbij worden eigen
opvattingen en waarden onder de loep
genomen en ook die van collega’s, om
zo samen tot een onderbouwd besluit
te komen over de vraag wat het goede
is om te doen. Ook over de scholing
‘moreel beraad’ waren de deelnemers
zeer enthousiast.

Samenwerking
met mbo/hbo/wo
In 2019 is de samenwerking met
onderwijsinstellingen in Noord- en
Oost
Nederland
geïntensiveerd.
Netwerkmanager Katy van Hasselt
van het UNO-UMCG: “Voorheen lag
onze focus voornamelijk op de zorgprofessionals van de aangesloten verpleeghuizen. Door de samenwerking
met onderwijsinstellingen verbreden
we onze blik naar toekomstige medewerkers in de ouderenzorg.” Samen
met de zorgprofessionals zoekt het
UNO-UMCG naar mogelijkheden om
onderzoeksresultaten te vertalen naar
de curricula. “Ook ontwikkelen we
samen met de scholen lessen en verbeterprojecten en kunnen studenten
als stage een onderzoeks- of verbeterproject in de ouderenzorg uitvoeren.”

Lerende cultuur
Deze samenwerking met onderwijsinstellingen komt voort uit het beleid
van het ministerie van VWS, dat het
belang benadrukt van een lerende
cultuur in de langdurige zorg. Van
Hasselt: “Doel is om een kenniscyclus
op gang te brengen die de vakbekwaamheid en het professioneel
handelen van de zorg versterkt.” De
komende jaren gaat het UNO-UMCG
nog meer inzetten op samenwerking
met het mbo-, hbo- en wo-onderwijs.
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Samen kom je verder
Het UNO-UMCG neemt volop deel aan samenwerkingsverbanden op lokaal, regionaal
en nationaal niveau. Voorbeelden van samenwerkingspartners zijn:
•	SANO (Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg)
•	ZonMw
•	Vilans
•	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
•	Mbo- en hbo-instellingen in Noord- en Oost-Nederland

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

Met dank aan...
Het UNO-UMCG bedankt alle zorgprofessionals, beleidsmakers, bestuurders, docenten, deelnemers aan symposia en scholingen en alle samenwerkingspartners die het
afgelopen jaar weer met veel inzet en enthousiasme hebben meegedacht, meegewerkt
of meegedaan. Wij zetten deze succesvolle samenwerking de komende jaren graag
voort.
Team UNO-UMCG
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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

