Samenwerking in zorg en wetenschap

Nieuwsbrief december 2016
UKON ontvangt 500.000 euro subsidie
Eind november heeft het ministerie van VWS het UKON-beleidsplan ‘Samenwerking aan de kwaliteit van
ouderenzorg: op weg naar implementatie’ goedgekeurd. In dit plan worden de doelen van het UKON tot
augustus 2017 beschreven. Het gaat daarbij onder meer om het implementeren van het zorgprogramma Doen
bij Depressie, het vormen van UKON-brede expertteams voor delier en geriatrische revalidatie, zodat kennis en
expertise meer gedeeld wordt. Het expertteam Extramurale behandeling, onder leiding van prof. dr. Raymond
Koopmans, gaat ook een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van inhoud en kwaliteit van de
toekomstige extramurale behandeling. Het ministerie van VWS subsidieert het beleidsplan met 500.000 euro.
Naast bovengenoemde activiteiten, ontvangen een aantal buitenpromovendi en het jaarlijks symposium op 11
april 2017een financiële bijdragen. Ook de andere academische netwerken ouderenzorg die samenwerken in
het kader van SANO hebben een subsidie ontvangen.

Debby Gerritsen benoemd tot Universitair Hoofd Docent!
Onlangs was er reden voor feest binnen het UKON-team. Debby Gerritsen is namelijk
benoemd tot Universitair Hoofd Docent (UHD) met de opdracht Mentaal Welbevinden
van kwetsbare ouderen met complexe zorgvragen.
Een UHD is gepromoveerd en heeft zowel onderwijs- als onderzoekstaken.
Internationaal is zij nu een ‘associate professor’. Binnen het UKON is zij als senior
onderzoeker en co-promotor bij een flink aantal studies betrokken. Onderaan haar eigen
pagina vindt u een video waarop u Debby zelf kunt horen over haar passie voor
onderzoek en het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor ouderen.

SAVE THE DATE! UKON-symposium 11 april 2017 Samen doen, Samen Sterk
Op dinsdag 11 april zullen weer verzorgenden, behandelaren en andere
professionals van de UKON-organisaties samenkomen voor een inspirerend
symposium. Dit jaar is het onderwerp 'Samen Doen, Samen Sterk' en zal het
symposium voor het eerst plaatsvinden in het Evoluon in Eindhoven. Houd de
speciale symposiumpagina in de gaten voor de nieuwste informatie.

Studie EVIDENCE: evidence based werken, ook in V&V teams
Het doel van dit project is het team van verpleegkundigen en verzorgenden (V&V) in verpleeghuizen beter in
staat stellen om zorg te verlenen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, rekening houdend met de
wens van de cliënt en de expertise in het V&V-team. Dit wordt evidence based nursing genoemd. In dit project
wordt door middel van actieonderzoek het V&V-team gecoacht in het implementeren van evidence based
nursing. In elke deelnemende zorgorganisatie krijgt een verpleegkundige (HBO of Master geschoold) de
expliciete taak V&V-teams enthousiasmeren, coachen en ondersteunen in het uitvoeren van evidence based
nursing. De studie is gehonoreerd in het programma Tussen weten en doen II-2e ronde en start 1 mei 2017.
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Jonge mensen met dementie vragen specialistische zorg
Relatief jonge mensen met dementie hebben heel andere behoeften dan ouderen met deze aandoening. Dat
vraagt dus ook een ander type zorg en ondersteuning, stellen specialist ouderengeneeskunde prof. dr.
Raymond Koopmans en collega's. Maar de financiële ruimte hiervoor lijkt onvoldoende. In het Medisch Contact
van 30 november verscheen een artikel waarin de specialistische behoeften van jonge mensen met dementie
duidelijk naar voren worden gebracht. Dit artikel is hier te lezen.

‘Kwaliteit dwing je niet af met afvinklijstjes’ – Blog Ruth Maas

De afvinklijstjes van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) belemmeren het leveren van liefdevolle zorg.
Zorgbestuurders vinden dat zorgverleners meer ruimte moeten krijgen voor het geven van aandacht aan
bewoners.
Ruth Maas, zorgbestuurder van Zorgcentra De Betuwe beschrijft aan de hand van een casus van de 89-jarige
mevrouw van Mourik hoe de IGZ-afvinklijst een verkeerd beeld van de zorg schept. De maatregelen die
genomen zijn om o.a. de bewegingsvrijheid van deze mevrouw te vergroten, vallen volgens IGZ onder
vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit roept het beeld op van kwetsbare ouderen die zijn vastgebonden en niet
de mooie oplossingen die in dit geval zijn gevonden om de bewegingsvrijheid en de kwaliteit van leven van
mevrouw van Mourik te vergroten. De volledige blog van Ruth Maas is via deze link te lezen.

Bijdrage prof. dr. Raymond Koopmans aan discussie over aanpassen van de
euthanasiewet

Ouderen die hun leven voltooid achten, moeten hulp kunnen krijgen bij zelfdoding. Daarbij wordt niet alleen
gekeken of het een vrijwillig, weloverwogen verzoek betreft, maar ook of er sprake is van ondraaglijk en
uitzichtloos lijden. Het kabinet wil met dit voorstel mensen tegemoetkomen die ondraaglijk en uitzichtloos
lijden maar geen lichamelijke medische klachten hebben. Het neemt daarmee afstand van het advies over
'voltooid leven' van een commissie onder leiding van D66-senator Paul Schnabel.
Vrijdag 14 oktober verscheen in het Algemeen Dagblad een artikel over de discussie die ontstaan is naar
aanleiding van het aanpassen van de euthanasiewet. Prof. dr. Raymond Koopmans heeft hier een bijdrage aan
geleverd. Dit artikel is hier te lezen.

Landelijk expertisenetwerk voor mensen met ernstig hersenletsel opgericht

Op 14 oktober is de officiële oprichting van het eerste landelijke expertisenetwerk voor mensen met ernstig
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) een feit. In het netwerk worden de krachten gebundeld en een verbinding
gemaakt tussen praktijk, wetenschap en onderwijs, zodat
mensen met ernstig hersenletsel na coma niet meer ‘tussen
wal en schip vallen’. Twee zorgcentra die zijn aangesloten
bij het UKON zijn ook partners in dit netwerk, te weten
Thebe en de Zorgboog. Uiteraard is de onderzoeksgroep
‘Niemand tussen Wal en Schip’, die ook verbonden is aan
het UKON, ook partner in dit netwerk. Meer informatie over
het expertisenetwerk is via deze link te vinden. De
verschillende onderzoeken naar NAH binnen het UKON zijn
te vinden op onze wetenschapspagina.

Onderzoek in Nederland – waarheen, waarvoor?

Op 12 oktober verscheen het rapport ‘Onderzoek waar je beter van wordt’ van de Gezondheidsraad waarin
gesteld wordt dat de Nederlandse umc’s meer onderzoek moeten doen dat bruikbaar is in de praktijk.
Voorzitter van de Gezondheidsraad commissie was prof. dr. Pim Assendelft. De commissie stelt dat umc’s het
toegekende onderzoeksgeld vooral voor fundamentele en medisch-specialistische onderwerpen gebruiken,
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terwijl onderzoek naar veel voorkomende ziekten, langdurige zorg en preventie blijft liggen. De umc’s moeten
meer samenwerken met huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en wijkverpleegkundigen om
onderzoeksvragen uit de praktijk op te halen. De Volkskrant opende diezelfde dag met het artikel ‘Te weinig
onderzoek naar ‘gewone’ ziekten’ naar aanleiding van het rapport. Prof. dr. Raymond Koopmans, hoogleraar
ouderengeneeskunde en voorzitter van het UKON, pleit in diezelfde krant voor meer onderzoek voor deze
‘vergeten groep’: “We doen in de ouderenzorg veel op gevoel, een wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt
vaak”.

'Ouderenzorg in transitie', een blog van prof. dr. Raymond Koopmans
'Het huidige kabinet heeft een majeure transitie in de ouderenzorg ingezet. Het beleid is erop gericht dat
ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zijn ouderen hier wel beter mee af?' Dat vraagt specialist
ouderengeneeskunde prof. dr. Raymond Koopmans zich af. Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Drie subsidies van ZonMw voor UKON-onderzoek

Vanuit het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel zijn drie subsidies toegekend van €100.000 €150.000 aan projecten waar verschillende UKON-onderzoekers bij betrokken zijn. De drie projecten zijn 'Crisis
bij mensen met een dementie' van Marjolein van der Marck, 'Logopedische behandeling van
communicatiestoornissen bij mensen met dementie en hun mantelzorgers' van Hanneke Kalf en Mariëlle Olthof
en 'Sociotherapeutische leefmilieus' van Debby Gerritsen. Memorabel maakt deel uit van het Deltaplan
Dementie en heeft het doel de kwaliteit van leven van mensen dementie en de aan hen geleverde zorg en
ondersteuning te verbeteren.

Interview Anke Persoon over Kennismonitor Dementie
Vanuit het UKON willen we steeds meer kennis over de zorg voor ouderen en chronisch zieken verspreiden en
willen we al onze onderzoekers aanmoedigen om publicaties in de media over hun onderzoek te melden en via
ons te verspreiden.
Zo is UKON-coördinator en -onderzoeker Anke Persoon onlangs geïnterviewd voor het tijdschrift ‘Onderwijs en
Gezondheidszorg’ over de Kennismonitor Dementie. Anke is één van de ontwikkelaars van deze webbased
vragenlijst over dementie. Het interview is via deze link te lezen.

Jonge comapatiënt heeft goede toekomst na speciale behandeling
Jongeren die 10-12 jaar geleden door ernstig hersenletsel in een langdurige bewusteloze toestand verkeerden,
blijken op de lange termijn een goede kans te hebben om grotendeels of volledig zelfstandig te wonen. Dat
blijkt uit onderzoek onder 34 patiënten dat het Radboudumc in samenwerking met Libra Revalidatie, locatie
Leijpark in Tilburg uitvoerde. De resultaten zijn 6 september verschenen in Brain Injury. Dit nieuws werd breed
in de media verspreid (Volkskrant, RTL-4 nieuws, Radboudumc).
Tegelijkertijd met het uitvoeren van dit onderzoek is een documentaire gemaakt, waarin enkele patiënten
en/of hun familieleden aan het woord komen. De documentaire is te vinden op de site van Libra Revalidatie:
www.libranet.nl/vin.
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Nieuwe website: www.AlzheimerOnderzoek.nl
Sinds kort is er een nieuwe website online: www.AlzheimerOnderzoek.nl. Deze website is een initiatief van
Alzheimer Nederland en heeft als doel te verbinden: alzheimeronderzoekers met zorgprofessionals, maar ook
alzheimeronderzoekers en politici, industrie, ondernemers in het veld of wetenschapsjournalisten. Maar toch
vooral alzheimeronderzoekers onderling. Op deze website zijn korte video's te zien van prof. dr. Raymond
Koopmans en dr. Debby Gerritsen, waarin zij vertellen over hun werkzaamheden. Via het kopje 'onderzoekers'
op www.AlzheimerOnderzoek.nl zijn hun pagina's met de video's te vinden.

Als bewustzijn niet meer terugkeert
Ieder moment verkeren zo’n dertig mensen in Nederland in een toestand waarin ze wel
zelfstandig de ogen openen en ademhalen, maar alleen reflexmatige reacties laten zien. Over
dit niet-responsief waaksyndroom is Willemijn van Erp geïnterviewd, onderzoeker bij
het Radboudumc van de onderzoeksgroep ‘Niemand tussen Wal en Schip’ en het UKON. Een
zeer interessant artikel is hierover verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde.

Relatie tussen personeelsinzet en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen
Om kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren moet gezocht worden naar een optimale mix van
medewerkers die op de juiste wijze worden ingezet. Iedere medewerker neemt naast de spreekwoordelijke
’handen aan het bed’ ook zijn of haar ‘hoofd’ en ‘hart’ mee in het werk. Het samenspel tussen kennis,
vaardigheden en attitudes maakt of medewerkers de kwaliteit van zorg beïnvloeden. Bekijk hier het rapport
van de Universiteit Maastricht.

Promotie Rogier van Deijck op 15 maart 2017
Het is zover. Op woensdag 15 maart 2017 om 14.30 uur zal Rogier van Deijck zijn
proefschrift “Continuous palliative sedation: determinants, practice and outcome”
verdedigen in de Aula van de Radboud Universiteit te Nijmegen. ’s Ochtends vindt het
symposium “Palliatieve zorg: van wetenschap naar praktijk” plaats. Binnenkort volgt er
meer informatie, via e-mail en website.

Contact
Wilt u meer weten over deze nieuwsbrief, heeft u opmerkingen of wilt u nieuws delen? Neem dan contact op met
Arjanne van Leeuwen via ukon.elg@radboudumc.nl of tel.024-3668244. Postadres: UKON p/a Radboudumc, afdeling
Eerstelijnsgeneeskunde-117, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen www.ukonnetwerk.nl
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