in beeld

Het UKON-netwerk is een samenwerking tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/Ouderengeneeskunde van het Radboudumc en 15 zorgorganisaties. Het doel van het UKON is het
verbeteren van de kwaliteit van leven van én de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben, thuis of in een beschermde
woonvorm. De visie van het UKON is gericht op zowel de specialisatie als de vermaatschappelijking van de zorg en behandeling | 2018, UKON mede mogelijk gemaakt door Radboudumc

Caroline: ‘Science Practitioners brengen
de wetenschap dichter bij de alledaagse
praktijk. Mijn persoonlijke drijfveer?
Professionals in hun ontwikkelingsproces steunen en stimuleren. Zo goed
als ik kan. De zorg verdient dat!’

Onderzoek
in de praktijk

Onderzoek voor vraagstukken uit de beroepspraktijk

Hermine: ‘Hoe goed is het wanneer je
weet dat het effect van wat je doet in de
dagelijkse praktijk ook wetenschappelijk
bewezen is? Dat is zinvol werken, toch?’

Wetenschappelijk
onderzoek

Het continu verbeteren van de
kwaliteit van zorg in het verpleeghuis
en thuis, dat is dé uitdaging voor
de toekomst. Dit kunnen wij alleen
bereiken door te blijven leren.

Groei in het onderzoeksprogramma ouderenen langdurige zorg

Resultaten in
de praktijk

De kracht
van leren

Onderzoeksresultaten
worden zichtbaar
en toegankelijk

Caroline Vollmar

Raymond Koopmans

Kennis delen
en leren
van elkaar
Samen naar een
lerend netwerk

www.ukonnetwerk.nl
twitter.com/ukonnetwerk

UKON in cijfers

Samenwerking
met onderwijs

Science Practitioner bij
De Waalboog

hoogleraar ouderengeneeskunde

Trees: ‘UKON expertteams delen kennis
uit de praktijk en ontwikkelen bruikbare
tools. Ons team heeft een film over
delier gemaakt. Mijn ervaring die ik wil
delen? Een Delier heeft ook impact op
naasten, de schrik zit er al snel in. Door
er samen over te praten kunnen wij hier
zo goed mogelijk mee omgaan.’

Ons werkgebied

Debby: ‘Wij gaan voor nog meer
onderzoek dat relevant is voor de
praktijk. Het belangrijkste? Dat ons
onderzoek aansluit bij de individuele
bewoner! Daar streef ik naar.’

‘Iedereen verdient evidence-based
topzorg en behandeling, ook
al heb je niet meer zo
lang te leven!’

Wetenschap
binnen de V&V
Samenwerking met
zorgpraktijk

Anke: ‘In 2018 is het nieuwe onderzoeks
programma Verzorging en Verpleging opgestart.
Zeer waardevol, vind ik. De verzorgende staat
immers centraal in hoe cliënten hun verblijf
beleven, zij zorgen voor kwaliteit in de zorg.’

Samen met
cliënt en
mantelzorger

Cliënt en mantelzorger
krijgen een stem binnen
het UKON

De inbreng van cliënten en
mantelzorgers is essentieel in
de ouderenzorg. Wij willen deze
inbreng de komende jaren vergroten. Cliënten en mantelzorgers denken mee in het opzetten van wetenschappelijke
studies en het toepassen van
resultaten in de praktijk. Samen
brengen wij de praktijk en wetenschap bij elkaar.

Debby Gerritsen
Universitair hoofddocent
bij het UKON

Anke Persoon
Programmaleider
onderzoekslijn V&V
en coördinator UKON

Trees Boerakker
Verzorgende bij Zorggroep Maas & Waal

Hermine de Bonth
GZ Psycholoog bij SVRZ
en stuurgroeplid UKON

AANTAL
INTERNATIONALE
PUBLICATIES

AANTAL ONDERZOEKSPROJECTEN

(1 JAN 2017 – 1 NOV 2018)

63

AANTAL
MEDEWERKERS

30.500

ELK JAAR MEER DAN

300

BEZOEKERS OP HET
UKON SYMPOSIUM

35

AANTAL CLIËNTEN

39.000
WAARVAN MEER DAN
14.000 INTRAMURALE
CLIËNTEN

