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Voorwoord
Met veel genoegen bied ik het ‘UKON in beeld 2019’ aan. In 2019 
hebben we verder doorgebouwd. Science-practitioners hebben een 
steeds belangrijkere functie en hebben een meet-up met de 
onderzoekers gehad, veel promoties zijn afgerond, belangrijke 
subsidies zijn binnengehaald en we hebben een netwerkcoördinator 
aan ons team toegevoegd die zich voornamelijk bezighoudt met 
implementatie. Technologie in de zorg was het thema van onze 
werkconferentie in het najaar, waar alle speerpunt-werkgroepen 
hun werkplan hebben gepresenteerd. 

Blik met ons terug op 2019 in dit publiek jaarverslag. 
Veel leesplezier. 

Prof. dr. Raymond Koopmans, voorzitter UKON

‘Verpleeghuiszorg gaat over het behoud 
van zoveel mogelijk kwaliteit van leven van 
onze cliënten. Met de benoeming van Debby 
Gerritsen op de UKON-leerstoel ‘welbevinden 
van kwetsbare ouderen en mensen met een 
chronische ziekte’ gaan we een belangrijke 
impuls geven aan de kennisontwikkeling en 
verbetering van de zorg op dit terrein.’
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UKON in 2019

Zorgorganisaties

15

Stuurgroep 
overleggen

4

6 promoties: 
Anne van den Brink, 
Elena Mariani, Britt 

Appelhof, Petra Borsje, 
Marleen Lovink en 

Claudia Smeets

Bijeenkomsten 
expertteams

17

Gehonoreerde 
aanvragen

9

SANO-wetenschapsdag 
‘Onderzoek creatief 

toepassen’ met  

14  
parallelle sessies

Senior-onderzoekers
15

€ 1.575.000 

Totaal 
subsidiebedrag

Science Practitioners
10

Lopende 
onderzoeksprojecten

41

cliënten, waarvan 
meer dan 14.500 

intramurale cliënten 

40.000 
Werkbijeenkomsten 

met 10 SP’ers

4
medewerkers
31.000 

380  
deelnemers  

UKON-symposium 
“Laten we het 

hebben over...”  
9 april 2019

2 Bestuurders 
overleggen

6 
onderzoeks-
programma’s

UKON-team 
medewerkers10

Publicaties
48 Sessies tijdens 

symposium 2019

37

Promovendi31

Ruim Ruim
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Ons verhaal

Wie zijn wij?

Wij zijn een regionaal netwerk 
binnen de zorg voor ouderen 
en mensen met een chronische 
ziekte dat (wetenschappelijke) 
kennis ontwikkelt, verspreidt en 
implementeert bij de aangesloten 
zorginstellingen en het onderwijs.

Waar werken wij aan? 

We zijn er voor de zorgprofessional 
van nu én van de toekomst. 
Zij hebben de kennis en de 
vaardigheden nodig die helpen om 
recht te doen aan de zorg die een 
cliënt nodig heeft. Die helpen keuzes 
te maken voor iemand die dat zelf 
misschien niet meer kan.

Waarom is dat belangrijk?

Omdat ieder mens recht heeft op een 
menswaardig bestaan met zoveel 
mogelijk eigenheid en eigen keuzes. 
Juist in een fase van je leven waarin 
je kwetsbaar bent en afhankelijk van 
anderen.
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Onze missie
Of we nu onderzoeker zijn, verzorgende, behandelaar, verpleegkundige, manager, hoogleraar of bestuurder, 
we vinden elkaar in een gemeenschappelijk doel. Wat we ook precies doen in de ouderenzorg, het gaat om: 

‘ Gedeelde kennis die echt bijdraagt 
aan de zorg voor mensen in een 
kwetsbare fase in hun leven.’
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UKON: een duurzaam netwerk 

Oudere mensen met een chronische ziekte blijven steeds langer 
thuis wonen. Daarmee neemt de complexiteit van de zorg binnen 
onze instellingen toe. Ook neemt de complexiteit van de zorgvraag 
toe en speelt technologie een steeds grotere rol. Al deze ontwik-
kelingen vragen om meer specifieke expertise. 
Er moet veel werk verzet worden met (nog steeds) te weinig 
zorgverleners en door de vergrijzing neemt de druk op de eerste 
lijn verder toe. Wij staan samen voor deze uitdagingen. De continu 
veranderende en complexe werkelijkheid vraagt om innovatieve 
onderzoeksmethodes die effect en meerwaarde laten zien voor 
de cliënt. Ons doel is de kwaliteit van leven en van de zorg voor 
kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte te 
verbeteren.

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

 
Wij ontwikkelen, verspreiden en implementeren (wetenschap-
pelijke) kennis die echt bijdraagt aan de zorg voor mensen in een 
kwetsbare fase van hun leven. We maken ons sterk voor een 
netwerk dat samen leert en waarde toevoegt aan de zorg. Een 
netwerk dat de zorgprofessional in staat stelt mee te groeien in 
een veeleisende toekomst.

Ons werkgebied
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Onderzoek  
in de praktijk 
Onderzoek voor vraag-
stukken uit de beroeps-

praktijk

Wetenschappelijk 
onderzoek  

Groei in het onderzoeks-
programma ouderen- 

en langdurige zorg

Kennis delen  
en leren  
van elkaar

Samen naar een 
lerend netwerk

Wetenschap 
binnen de V&V

Samenwerking met 
zorgpraktijk 

Samen met  
cliënt en  

mantelzorger
Cliënt en mantelzorger  
krijgen een stem binnen  

het UKON 

Resultaten in  
de praktijk

Onderzoeksresultaten  
worden zichtbaar  

en toegankelijk 

De kracht 
van leren
Samenwerking 
met onderwijs

Speerpunten UKON tot 2023 
Het UKON richt haar activiteiten in de komende jaren op zeven 
speerpunten. De zeven speerpunten komen voort uit eerdere 
beleidsplannen en interactieve sessies met stuurgroepleden en 
bestuurders. Zowel bestuurders als stuurgroepleden adopteren een 
speerpunt uit het plan van aanpak en committeren zich hieraan. 
Per speerpunt ontstaat zo een kern van een aantal bestuurders, 
stuurgroepleden, en relevante professionals uit de organisaties die 
een werkgroep vormt. De werkgroepen worden ondersteund door 
medewerkers van het UKON-bureau. Doel van de werkgroepen is 
om een boost te geven aan de speerpunten en hierin meer gedeeld 
eigenaarschap te creëren.

Echte verandering
‘De ambitie van UKON is om een onderzoeks- 
en innovatiegerichte cultuur op gang te brengen 
binnen de organisaties. Dat gaat om meer dan 
alleen meedoen aan het onderzoek dat wij 
uitvoeren. Echte verandering vraagt om een 
cultuur waarin medewerkers ervoor openstaan 

om te leren en nieuwe kennis toe te passen. Dat willen we niet 
alleen vanuit het Radboudumc uitdragen, maar ook binnen de 
organisaties zelf. Dit doen we onder andere met de inzet van 
science practitioners en expertteams’ aldus Marlies van Kordelaar, 
netwerkmanager UKON, in een interview met ZonMw (let op: de 
link werkt niet in Internet Explorer). 

Alle ontwikkelde kennis en praktische producten, evenals 
nieuwsartikelen en mooie verhalen uit ons netwerk zijn te vinden 
op onze gloednieuwe website.
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Raymond Koopman 
hoogleraar Ouderen
genees kunde en 
voorzitter UKON

Debby Gerritsen 
hoogleraar Welbevinden 
in de langdurige zorg

Marlies van Kordelaar 
netwerkmanager UKON

Willem Kieboom 
lid Raad van Bestuur 
De Wever

Fieke van Deutekom 
bestuurder Kalorama

Het Dagelijks Bestuur

UKON sinds 2003
Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) 
is in 2003 opgericht door het Radboudumc/afdeling eerstelijns-
genees kunde en de zorgorganisaties Kalorama, Stichting de 
Waalboog, De Zorgboog en Riethorst Stromenland. In de daarop 
volgende jaren is het aantal zorgorganisaties gegroeid naar vijftien. 
De aangesloten zorgorganisaties zijn verspreid over vier provincies. 
De vijftien UKON-zorgorganisaties bieden samen aan meer dan 
14.500 bewoners zorg op ruim 250 locaties zoals woonzorgcentra, 
verpleeghuizen en kleinschalig wonen. 

De algemene leiding van het UKON is in handen van een Dagelijks 
Bestuur (DB). Het DB bestaat uit twee hoogleraren (waaronder de 
voorzitter), een netwerkmanager en twee bestuurders van aange-
sloten zorgorganisaties. De bestuurders van de vijftien organisaties 
komen twee keer per jaar bij elkaar om de activiteiten voor de 
komende periode vast te stellen. In elk van de samenwerkende 
organisaties is een multidisciplinair samen gestelde UKON- of 
wetenschapscommissie actief. De voorzitters van deze commissies 
vormen samen de UKON-stuurgroep. 
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In gesprek met Lia Sandbrink, stuurgroeplid

Lia Sandbrink, Manager behandeling en 
begeleiding / Manager afdeling Klarenbeek, 
gerontopsychiatrie, Attent

Wat brengt het jou als manager om als stuurgroeplid en 
voorzitter van de wetenschapscommissie actief te zijn in 
het netwerk? 
Het vergroot mijn kennis over de ontwikkelingen in de ouderenzorg, 
het geeft een kijkje in de keuken bij andere organisaties en mijn 
net werk is uitgebreid door de contacten die ik opdoe in de stuur-
groep en op bijeenkomsten.

Hoe leg jij verbinding tussen het UKON en Attent als 
stuurgroeplid? 
De verbinding tussen het UKON en de stuurgroep leg ik in het zes-
wekelijkse overleg dat wij met de UKON-commissie hebben. Alle 
zaken die uit het stuurgroepoverleg komen en die van belang zijn 
voor Attent, meld ik daar.

Kun je een concreet voorbeeld geven van de manier  
waarop Attent heeft gewerkt aan de kennisinfrastructuur/ 
evidence-based-practice (EBP) in 2019? 
We hebben vanuit de UKON-commissie de zogeheten UKON-UKAN 
kennisbijeenkomsten georganiseerd en een werkgroep opgezet, 

voorvloeiend uit de EVIDENCE-studie (nu voortgezet in EVIDENCE 2). 
Doel van deze werkgroep is om hetgeen er geleerd wordt op de 
afdelingen die deelnemen aan het project door te zetten naar alle 
afdelingen van Attent. Op deze manier raken alle medewerkers 
bekend met EBP en wordt er bewuster gewerkt.

Je bent als stuurgroeplid ook betrokken bij het organiseren  
van het UKON-symposium. Waarom vind je dit belangrijk om  
te doen? 
Ik ben al jaren betrokken bij de organisatie van het symposium. 
We werken met een fijne werkgroep toe naar een zeer inhoudelijk 
en professioneel symposium, dat ieder jaar meer deelnemers trekt 
en inmiddels een begrip is geworden. Ik vind het van belang dat er 
naast alle betrokken medewerkers van het UKON, ook een aantal 
mensen uit het werkveld in de werkgroep zitten. Door in de 
dagelijkse praktijk te werken denk ik te weten voor welke onder-
werpen, gasten, discussies etc. er belangstelling is. Ik probeer 
samen met mijn collega’s vanuit de verzorging/verpleging/
behandelaren te denken, zodat het symposium voor iedereen 
interessant is.
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 O
rganogram

Stuurgroep

Science 
practitioners

Werkgroepen
speerpunten

UKON-
onderzoekers

Expertteams

UKON 
team

Dagelijks 
Bestuur

Bestuurders- 
overleg

15 
Zorgorganisaties 

Overzicht op  
volgende pagina

Verpleging &  
Verzorging

Geriatrische 
Revalidatiezorg

Extramurale 
Behandeling

Delier

Psychologen

Kennis delen  
en leren  

van elkaar

Resultaten  
in de praktijk

Wetenschap 
binnen  
de V&V

Samen met  
cliënt en  

mantel zorger

De kracht  
van leren

Onderzoek in  
de praktijk

Weten-
schap pelijk 
onderzoek

Welbevinden

Palliatieve  
zorg

Verzorging en 
verpleging

Dementie  
op oudere 

leeftijd

Neurologische 
aandoeningen

Dementie  
op jongere 

leeftijd
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Nieuwe samenwerkingsovereenkomst

Op donderdag 28 maart 2019 zijn de bestuurders van het UKON 
bij elkaar gekomen om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst te 
tekenen. De samenwerkingsovereenkomst is voor onbepaalde tijd. 
Dit is uniek! Voorheen tekenden de bestuurders iedere keer voor een 
samenwerking van 3 jaar. Dit geeft maar aan hoe groot de commit-
ment, ambitie en visie op lange termijn is van alle partners als het 
gaat om samen kennis ontwikkelen, kennis delen en kennis toepassen. 

Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst 
werken Kalorama, De Riethorst Stromenland, De Waalboog, De 
Zorgboog, De Zorggroep, ZZG zorggroep, Archipel, De Wever, SVRZ, 
Liemerije, tanteLouise, Attent Zorg en Behandeling, Thebe, Zorg-
centra De Betuwe, zorggroep Maas & Waal en Radboudumc samen 
Radboudumc samen aan deze doelen.

Samen fijner leven
De Riethorst Stromenland
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https://www.kalorama.nl/
https://www.deriethorststromenland.nl/
https://www.waalboog.nl/
https://www.zorgboog.nl/
https://www.zzgzorggroep.nl/
https://www.dezorggroep.nl/
https://www.zzgzorggroep.nl/
https://dewever.nl/
https://www.svrz.nl/
https://www.liemerije.nl/
https://tantelouise.nl/
https://www.attentzorgenbehandeling.nl/
https://www.zorgcentradebetuwe.nl/
https://www.zorgcentradebetuwe.nl/
https://www.thebe.nl/
https://www.radboudumc.nl/patientenzorg


Speerpunten
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Wetenschappelijk onderzoek

Ons onderzoeksprogramma Ouderen- en Langdurige zorg 
bestaat uit zes deelprogramma’s. Drie ziekte-georiënteerde 
deelprogramma’s rondom mensen met dementie op jongere 
en oudere leeftijd en neurologische aandoeningen én drie 
programma’s die zich richten op welbevinden, palliatieve zorg 
en verpleging en verzorging. De raakvlakken tussen de deel-
programma’s zijn goed zichtbaar in de matrix.

Aanpak:
 -  Zes programmaleiders, zij werken samen met hun 

promovendi aan de gestelde programmadoelen
 -  Versterken van het multidisciplinair karakter door 

structurele samenwerking met andere hoogleraren
 - Aandacht voor kwalitatief onderzoek en toepassen van 

innovatieve onderzoeksmethoden zoals actie-onderzoek 
en mixed methods onderzoek

Welbevinden

Palliatieve zorg

Verzorging en verpleging
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Programmaleiders

Welbevinden 
Prof. dr. Debby Gerritsen 
Ouderenpsycholoog

Dementie op oudere leeftijd 
Dr. Marieke Perry 
Huisarts

Palliatieve zorg 
Prof. dr. Raymond Koopmans 
Specialist ouderengeneeskunde

Dementie op jongere leeftijd 
Dr. Christian Bakker 
GZpsycholoog

Verzorging en verpleging  
Dr. Anke Persoon 
Verplegingswetenschapper 

Neurologische aandoeningen 
Dr. Jan Lavrijsen 
Specialist ouderengeneeskunde
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Trots op:  
Benoeming van prof. dr. Debby Gerritsen! 
Per 1 april 2019 is Debby Gerritsen benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Welbevinden kwetsbare ouderen en mensen met 
een chronische ziekte in de langdurige zorg aan de Radboud 
Universiteit/Radboudumc. 
 

Debby over haar leeropdracht: 
Mijn leeropdracht gaat over welbevinden. 
Ik wil de aandacht voor welbevinden in de 
langdurige zorg verder vergroten en daarin 
mijn beroeps groep, psychologen in de 
langdurige zorg, equiperen om daarin de 

lead te nemen. Er wordt al heel wat jaren hard gewerkt om 
persoonsgerichte zorg te verlenen, maar het is niet eenvoudig 
om dat ook daadwerkelijk te doen. Het is helemaal complex als 
de mensen voor wie je zorgt niet goed kunnen communiceren 
wat ze willen, bijvoorbeeld door dementie. Met oog voor alle 
betrokkenen -cliënt, familie en zorgprofessional- die zorg 
zodanig neerzetten dat deze bijdraagt aan het welbevinden van 
de cliënt zonder het welbevinden van de andere betrokkenen 
negatief te beïnvloeden. Dat is een mooie uitdaging voor mij. 
– Prof. dr. Debby Gerritsen 
 

Promoties in 2019
Klik op de afbeeldingen om de proefschriften te bekijken en te downloaden.
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https://www.ukonnetwerk.nl/media/1154/britt-appelhof-the-management-of-neuropsychiatric-symptoms-in-people-with-young-onset-dementia.pdf
https://www.ukonnetwerk.nl/media/1313/elena-mariani-proefschrift.pdf
https://www.ukonnetwerk.nl/media/1178/petra-borsje-proefschrift.pdf
https://www.ukonnetwerk.nl/media/1163/claudia-smeets-proefschrift.pdf
https://www.ukonnetwerk.nl/media/1283/factsheet-proefschrift-marleen-lovink.pdf
https://www.ukonnetwerk.nl/media/1142/anne-vd-brink-proefschrift.pdf


Uitgelicht: promotie Anne van den Brink 

promotieonderzoek Anne van den Brink 
In Nederlandse verpleeghuizen woont een 
groeiend aantal ouderen met een combinatie 
van lichamelijke en psychiatrische problemen. 
De ervaring leert dat zij niet dezelfde kenmerken 
en zorgvragen hebben als andere 

bewonersgroepen in het verpleeghuis. Anne van den Brink heeft 
hier onderzoek naar gedaan, omdat deze kennis nodig is om 
passende zorg te kunnen bieden voor deze doelgroep.

Een noodzakelijke basis voor vervolgonderzoek
“Dit onderzoek legt een basis aan kennis die nog totaal ontbrak. 
Al jaren zien we een toename van deze groep met combinatie-
problemen, maar er was nog geen onderzoek naar gedaan. Deze 
studie geeft antwoord op de vraag “wie zijn deze mensen nu 
eigenlijk?”, kijkend naar kenmerken, gedrag en zorgvragen. Deze 
basiskennis is noodzakelijk om verder onderzoek te kunnen doen.

De kennis uit dit onderzoek is ook al gebruikt door werkgroepen 
vanuit VWS, waarin wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een 
kennisinfrastructuur voor bijzondere doelgroepen in de ouderen-
zorg. Eén van die groepen wordt gevormd door mensen met 
gerontopsychiatrische problemen. De werkgroep die naar deze 
doelgroep kijkt, heeft uitgebreid gebruik gemaakt van de kennis uit 
dit onderzoek. 

Er staat een vervolgonderzoek gepland, de MAPPING-II studie. 
De financiering daarvan is rond en in september 2020 start een 
onderzoeker middels een AIOTO-traject aan deze studie. Het doel 
is om uiteindelijk de zorg voor deze bijzondere doelgroepen te 
verbeteren; medewerkers die met deze groepen werken, beter 
toerusten op hun taak.”

Onderzoek en praktijk: onlosmakelijk verbonden
Anne van den Brink is hoofd van de Vervolgopleiding tot  
Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen (VOSON).  
“Een belangrijk principe bij onze opleiding is dat aios zelf kijken 
waar ze qua onderwijs behoefte aan hebben. In die zin hebben we 
geen ‘vast onderwijsaanbod’, en al helemaal niet voor dit soort 
kleinere doel groepen. Het is wel belangrijk dat onderzoek dicht bij 
de praktijk van de specialisten ouderengeneeskunde ligt, en 
daarvan is dit onderzoek een heel goed voorbeeld. Het is uitgevoerd 
in het verpleeg huis, wat het heel bruikbaar en toegankelijk maakt 
voor de praktijk en dus ook voor de opleidingen van aios.”

‘Onderzoek en praktijk zijn onlosmakelijk verbonden 
wil je stappen vooruitzetten in de kwaliteit van zorg 
en behandeling.’
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EENnacoma verbindt zich aan UKON
Het UKON ondersteunt vanaf september 2019 het Expertise-
netwerk Ernstig Niet-aangeboren Hersenletsel na coma 
(EENnacoma). Dit expertisenetwerk is in 2016 opgericht 
vanuit de onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip 
(Radboudumc), in samenwerking met Vilans. Het UKON heeft 
de ondersteuning overgenomen van Vilans. Binnen EENnacoma 
werkt de onderzoeksgroep samen met 9 zorginstellingen, 
waaronder 3 UKON-organisaties. 

Jan Lavrijsen, voorzitter EENnacoma

Uitgelicht: Onderzoeksprogramma neurologische aandoeningen 
Er zijn in 2019 belangrijke stappen gezet in het onderzoek naar 
neurologische aandoeningen. Hierbij is het gelukt om landelijke en 
zelfs internationale aandacht te krijgen voor patiënten die letterlijk 
tussen wal en schip dreigen te vallen, zoals patiënten met lang-
durige bewustzijnsstoornissen. Een paar highlights: 

In 2019 was er nationale en internationale aandacht voor onder-
zoek naar mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen (LBS). 
Willemijn van Erp en collega’s publiceerden hun onderzoek over 
mensen zonder tekenen van bewustzijn in het toptijdschrift Annals 
of Neurology Rondom deze publicatie waren er bijdragen aan vijf 
verschillende mediakanalen: op Radio 1 (Spraakmakers), het 
Belgische VRT, een interview in de Volkskrant en een hoofd lezing 
tijdens het Verensocongres. “Dat is super”, zegt Willemijn, “dit 
helpt enorm in het genereren van draagvlak voor het verbeteren van 
deze specifieke zorg en het verkrijgen van subsidies. Wij zien de 
wetenschap als middel om de zorg te verbeteren; we hebben nu 
gezorgd dat deze patiënten op ieders netvlies staan.”

‘Wij zien de wetenschap als middel  
om de zorg te verbeteren’ Willemijn van Erp

 
Voor het eerst in de historie van het Wereldcongres Hersenletsel 
hebben onderzoekers (specialisten ouderengeneeskunde) van 
UKON een symposium verzorgd over de bijdrage van onderzoek 
aan verbetering van langdurige zorg voor deze doelgroep. 
Willemijn: “dit komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Sinds de 
jaren ’90 wordt al aandacht gevraagd voor dit thema, onder andere 
door Jan Lavrijsen. De afgelopen jaren hebben we veel meer onder-
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https://www.eennacoma.net/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.25624
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.25624
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/518417-de-behandeling-van-patienten-met-minimaal-bewustzijn-moet-beter-deel-5,
https://radio1.be/programma/de-wereld-van-sofie/radioitem/mensen-met-hersenletsels-krijgen-vaak-geen-foute-behandeling/6573
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Willemijn van Erp, onderzoeker verbonden aan de 
genoemde onderzoeksgroep, verbindt onder zoek 
met de praktijk. Naast haar werk als onderzoeker 
aan de afdeling Eerstelijns genees kunde, UKON en 
de Coma Science Group in Luik, is ze als specialist 
ouderengeneeskunde werk zaam voor mensen met 

langdurige bewustzijnsstoornissen bij Libra Revalidatie & Audiologie, 
locatie Leijpark in Tilburg en in het verpleeg huis De Wijngaard van 
Accolade Zorg te Bosch en Duin. Ze is landelijk actief in diverse 
(onderzoeks)projecten om de zorg voor deze doelgroep te verbeteren.

zoek kunnen doen, in sterkere samenhang met de tweede lijn. We 
hadden al een concreet plan met concrete adviezen staan (het 
rapport ‘Passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijns-
stoornissen’, uitgebracht door de Hersenstichting). Met de nieuwe 
wetenschappelijke input konden we laten zien dat er echt iets 
moest gebeuren.”

Om de patiënten met langdurige bewustzijnsstoornissen beter in 
beeld te krijgen en de zorg beter af te stemmen tussen ziekenhuis, 
revalidatiecentrum en verpleeghuis heeft de Herstenstichting twee 
grote subsidies verstrekt aan EENnacoma en samenwerkings-
partners Vilans en Erasmus MC. Dit is het resultaat van jarenlang 
intensief onderzoek en het bouwen aan expertisenetwerk 
EENnacoma.
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Wetenschapsagenda 
 

Wetenschapsagenda Dementie op Jonge Leeftijd 
In het najaar van 2019 is de Wetenschapsagenda Jonge 
mensen met Dementie verschenen. Deze komt voort 
uit een initiatief van het UKON en het Kenniscentrum 
Dementie op Jonge Leeftijd en er is samengewerkt met 
ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders gespecialiseerd in zorg 
voor deze doelgroep, de vijf Alzheimer Centra in Nederland 
en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen om het tot 
stand te brengen. Door middel van selectie en prioritering van 
onderzoeksvragen en het werven van fondsen om dit onderzoek 
ook mogelijk te maken, gaat de wetenschapsagenda de 
komende jaren richting geven aan wetenschappelijk onderzoek 
op het gebied van dementie op jonge leeftijd. Inmiddels is een 
uitnodiging van VWS ontvangen om de wetenschapsagenda 
verder te gaan bespreken met betrokken partijen, om zo het 
proces weer een stap verder te brengen.

Subsidies gehonoreerd voor UKON-projecten in 2019 

Project Bedrag

Ketenontwikkeling LBS €300.000

Meten in de keten €500.000

Turbo grant €80.000

UNICITY-II €250.000

MAPPING-II €250.000

EENnacoma €45.000

Weten wat werkt €50.000

VIMP Rhapsody €50.000

VIMP Casemanagement €50.000
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Onderzoek in de praktijk

UKON heeft als streven het praktijkgericht onderzoek in de 
organisaties te stimuleren. Praktijkgericht onderzoek richt zich 
op vraagstukken uit de beroepspraktijk. Dit onderzoek is multi-
disciplinair en wordt uitgevoerd  in samenwerking met — en soms 
volledig door — professionals uit de praktijk. Er zijn veelbelovende 
praktijkinnovaties die onderbouwd kunnen worden met onderzoek. 
Wij willen inzicht krijgen in deze innovaties en in praktijkvragen, 
zodat zij vertaald kunnen worden naar onderzoek. Science 
practitioners zijn voor het UKON een belangrijke schakel hierin.

Aanpak:
 - In 2019 zijn tien science practitioners aan de slag 

in negen UKON-organisaties
 - Praktijkvragen worden UKON-breed verzameld
 - Ontwikkelen van een evaluatietool om het werk van 

de science practitioner zichtbaar te maken, samen 
met promovendus Margot Barry van de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen (HAN)

 - Werkbijeenkomsten met gastsprekers, 
intervisiemomenten en het delen van ervaringen, 
successen en lessons learned om samen de ontwikkeling 
van deze nieuwe functie vorm te geven

 - Bekendheid geven aan de rol van science practitioner 
met een presentatie op het UKON-symposium 2019. 
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Wat is de Science Practitioner?
Science practitioners zijn master-
opgeleide professionals van de zorg-
organisatie zelf, of senior-onderzoekers 
van het UKON-team u die één dag per 
week werken aan het verbinden van 
praktijk en wetenschap. Science 
practitioners hebben een vliegwiel functie: 
ze halen praktijkvragen op, verbinden 
mensen en organisaties binnen het 
netwerk met elkaar, onder steunen bij 
het maken van een onder zoeks voorstel 
of het uitzetten van onderzoek bij een 
onderwijsinstelling en helpen om nieuwe 
kennis in praktijk te brengen. 

Archie de Ceuninck van 
Capelle, geestelijk 

verzorger, De Wever

Mariska Haazen, 
geriatriefysiotherapeut, 

Archipel

Els Derksen, science 
practitioner Kalorama en 

onderzoeker, Radboudumc

Annemiek Bielderman, science 
practitioner Attent en 

onderzoeker, Radboudumc

Anke Persoon, science practitioner 
Liemerije en netwerkcoördinator en 

onderzoeker, Radboudumc

Caroline Tittelbach, geriatrie
fysiotherapeut en Eline van Buuren, 

logopedist, de Waalboog

Mariëlle Olthoff-Nefkens, 
logopedist & onderzoeker, 
Zorggroep Maas en Waal

Lenny Tange, 
verpleegkundig 
specialist, SVRZ

Mieke Koning, 
geriatriefysiotherapeut, 
Zorgcentra de Betuwe
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Elke science practitioner pakt het anders aan. Lees hier over 
Archie, SP’er bij de Wever in Tilburg
Archie heeft zich van het begin af aan gerealiseerd dat hij 
verbinding tussen praktijk en wetenschap nooit in zijn eentje kan 
realiseren. “Ik merkte bij mijn collega’s dat ze graag willen leren en 
zich willen blijven ontwikkelen. Maar hoe creëer je een omgeving 
die uitdaagt en je stimuleert op je eigen vakgebied? De eerste 
periode als Science practioner heb ik mij daarom geconcentreerd 
op hoe ik beweging van kennis in de organisatie kan krijgen en hoe 
collega’s hier zelf aan kunnen bijdragen om zo te helpen het vuurtje 
aan te wakkeren”. Archie vervolgt: “Dit betekent dus bouwen aan 
een cultuur van Evidence-Based-Practice (EBP). Samen met de 
wetenschapscommissie hebben we ervoor gekozen om met het 
handboek ‘EBP voor zorgteams in verpleeghuizen’ aan de slag te 
gaan, ontwikkeld door het lectoraat Organisatie van Zorg en 
Dienstverlening van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en met 
bijdrage van onder andere het UKON (project EVIDENCE).”

 
Wij gaan dit doen onder de titel: 
“Maak werk van bewezen inzichten” 

Van ik naar ons
Mijn rol ontwikkelt zich nog steeds. Mijn doelstellingen als science 
practitioner hebben zich inmiddels verbreed, worden breder 
gedragen en zijn nu verworden tot een gezamenlijk pad vooruit 
binnen de Wever. Het is een ontzettend afwisselende en prikkelende 
baan. Het stimuleert mijn werk als geestelijk verzorger en 
andersom. Het is wel belangrijk dat je collega’s om je heen hebt 

met wie je kan sparren en bij wie je terecht kan als dingen niet 
lukken. Samen met een aantal andere science practitioners hebben 
we daarom regelmatig contact met elkaar. Om mijn expertise als 
SP’er te verdiepen heb ik in 2019 deelgenomen aan een cursus voor 
gevorderden over Practice Development, een methodiek voor 
verbeteren in de zorg die ook in het handboek ‘EBP voor zorgteams 
in verpleeghuizen’ wordt gebruikt.  

Trots op:
 - ‘Maak werk van bewezen inzichten’ is met een groot artikel 

in het relatiemagazine van de Wever #2 bekend gemaakt
 - In 2019 zijn we gestart met het eerste EBP-café. Een plek 

waar leerlingen en medewerkers elkaar kunnen treffen om op 
specifieke thema’s leer- en ontwikkeldynamiek te stimuleren

 - Ook is het EBP-ondersteuningsteam in de steigers gezet. 
Zij ondersteunen zorgteams die de eerste stappen zetten 
met EBP. 

Archie geeft een workshop op het 
UKON-symposium 2019
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MEET-UP 

In 2019 heeft voor het eerst de MEET-UP plaatsgevonden. Een 
middag voor de science practitioners en UKON-onderzoekers om 
praktijk en wetenschap nog beter te verbinden. Met speeddates, 
gesprekstafels en een Kahoot-kennisquiz leerden we elkaar beter 
kennen en is er hard gewerkt aan ideeën voor samenwerking en 
verbinding. Zo gaan science practitioners direct betrokken 
worden bij nieuwe subsidieaanvragen en worden de verzamelde 
praktijkvragen voorgelegd aan de programmaleiders van het 
UKON-onderzoeksprogramma Ouderen- en Langdurige Zorg.

Ontwerpen van de science practitioner tool

Margot Barry, docent ergotherapie en promovendus bij 
Hogeschool Arnhem en Nijmegen, doet onderzoek naar 
professionals in duobanen. Zij heeft een designonderzoek 
uitgevoerd bij de science practitioners van het UKON,  
waarbij een tool is ontwikkeld die helpt om zichtbaar te maken 
wat een science practitioner doet en hoe dat bijdraagt aan de 
doelstellingen in de organisatie. De tool moest voldoen aan een 
aantal eisen, zoals snel en simpel in gebruik zijn en de 
mogelijkheid bieden om dit voor alle science practitioners van 
het UKON als geheel in kaart te brengen. In 2020 zullen de 
eerste resultaten worden beschreven.
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De kracht van leren
 
 

Het belang van een leven lang leren voor alle professionals in de 
zorg krijgt pas de afgelopen jaren de plek die het verdient. Daarom 
zijn we meer gestructureerd gaan samenwerken met opleidings- en 
onderwijsinstituten. Het verbinden van praktijk met onderwijs en 
onderzoek is een grote uitdaging. De hoofdvraag voor dit speerpunt 
is hoe ontwikkelde kennis (door onder andere weten schappelijk en 
praktijkgericht onderzoek) geïntegreerd kan worden in curricula.

Samenwerking met mbo
In 2019 is de werkgroep De kracht van leren opgestart met het 
doel meer te verbinden met mbo-, hbo- en universitaire (vervolg-)
opleidingen. De werkgroep is gestart met het verzamelen van mooie 
landelijke en regionale initiatieven. Goede voorbeelden zijn de 
gecombineerde opleiding zorg en welzijn (waarmee roc-studenten 
twee diploma’s behalen), een gratis game waarbij roc-studenten 
centraal staan en de practoraten. 

JanKees van Wijnen, directeur Zorg en behande ling 
bij tanteLouise en voorzitter van de werkgroep:  
“We kunnen heel veel leren van goede regionale 
voorbeelden; als we die kunnen opschalen, hoeft 
niet iedereen zelf het wiel uit te vinden”
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Opleidingen versterken
Al snel kwam naar boven dat de opleiding van verzorgende IG niet 
optimaal aansluit bij de hedendaagse praktijk en vice versa (werk-
plekken dragen niet voldoende bij aan de ontwikkeling van de 
studenten). Er lijkt te weinig aandacht voor innovatie en feedback 
geven; de focus ligt meer op taken en handelingen en minder op 
welzijn. Er mag meer aandacht komen voor praktijkgericht onder-
zoek en kennis over benaderingswijzen bij geronto psychiatrie. 
Er staat een kennismakingsgesprek gepland met het SBB, de 
landelijke organisatie die de kwalificatiedossiers van roc-
opleidingen opstelt, om een discussie over het verbinden van 
praktijk, onderwijs en onderzoek te voeren. Een vacature staat 
uit voor een roc-docent die ‘linking pin’ wordt vanuit het roc 
met het UKON.

•4 dagen
•Somatiek en neurologie
•Ontwikkelingsgerichte 

verwerkingsopdracht
•Feedback uit de praktijk en 

theorie

Thema 1

•5 dagen
•Psychopathologie
•Ontwikkelingsgerichte 

verwerkingsopdracht
•Feedback uit de praktijk en 

theorie

Thema 2
1 dag
Vakinhoudelijk handelen

Thema 3

•Kwalificerende 
verwerkingsopdracht

•Beoordeling door 
inhoudsdeskundige docent

Afsluiting

SGV in beeld
Verbinding tussen theorie en praktijk door middel van verwerkingsopdrachten

Nieuw: Scholing Geriatrie en Psychiatrie voor verzorgenden 
De Radboudumc Health Academy heeft samen met het UKON de 
scholing Geriatrie en Psychiatrie voor verzorgenden ontwikkeld, in 
opdracht van Brabantzorg. Cindy van Buuren, opleider bij de 
Health Academy, geeft aan dat de focus ligt op klinisch redeneren 
en dat is vrij uniek. Vanuit het UKON verzorgen wij onderwijs, 
begeleiding en feedback bij de drie verdiepings opdrachten waarin 
de theorie in casuïstiek verwerkt wordt. De verzorgenden 
presenteren een casus waar ze zelf aan vullende informatie bij 
moeten zoeken en geven elkaar feedback. Het is van belang dat zij 
vervolgens het klinisch redeneren ook in de eigen organisaties 
uitdragen. 
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Trots op: 
Lesmodules ‘Denken in mogelijkheden’ 
voor casemanagers dementie
Een mooi voorbeeld van het verspreiden van wetenschappelijke 
kennis binnen het onderwijs. Het Kenniscentrum Zorginnovatie 
van Hogeschool Rotterdam heeft onderzocht hoe mensen 
met dementie zelfredzaam en vitaal kunnen blijven (VitaDem 
project). Het UKON heeft onderzocht hoe jonge mensen met 
dementie met behulp van het SPANkracht-pakket een zinvolle 
daginvulling kunnen realiseren die past bij de eigen wensen, 
behoeften en mogelijkheden (SPANkracht-project). 

Hoe breng je die kennis nu in de wereld? Uit deze projecten 
bleek dat casemanagers dementie het lastig vinden om 
individuele behoeften en wensen te vertalen naar doelen en 
activiteiten. De Hogeschool Rotterdam en het UKON hebben de 
handen ineengeslagen. Zij ontwikkelen voor- en samen met de 
vervolgopleidingen tot casemanager dementie lesmodules voor 
casemanagers: ‘Denken in mogelijkheden’. Deze lesmodules 
worden aangeboden in de opleiding tot casemanager dementie 
of als nascholing. 

‘Het voelt heel waardevol om met dit project de kennis die 
onze onderzoeksprojecten hebben opgeleverd te kunnen 
inzetten in het onderwijs voor casemanagers.’  
- Onderzoekers Annemiek Bielderman en Claudia Smeets 
van het project Denken in mogelijkheden.
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Samen met cliënt en 
mantelzorger

 
De aanleiding voor het benoemen van het speerpunt ‘Samen met 
cliënt en mantelzorger’, is dat het UKON cliënten, cliënt-
vertegenwoordigers en mantelzorgers wil laten meepraten over 
beleid en onderzoek. Op organisatieniveau is dat in het kader van 
de medezeggenschap ook wettelijk zo geregeld. Het UKON streeft 
er al enige tijd naar om cliëntvertegenwoordigers te laten aan-
sluiten bij de wetenschapscommissie, of op zijn minst verbinding 
te realiseren tussen de wetenschapscommissie en de cliëntenraad 
in een zorgorganisatie. Dit blijkt echter maar mondjesmaat te 
gebeuren.

In de zomer van 2019 is de UKON-werkgroep gestart om het 
speerpunt ‘Samen met cliënt en mantelzorger ’ vorm en inhoud 
te geven. Aan deze werkgroep is gevraagd advies te geven over 
manieren om cliënten, clientvertegenwoordigers en mantelzorgers 
beter te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek van het UKON. 

Eén van de werkgroepleden is Dinie Somer, cliëntvertegenwoordiger 
bij- en oud-voorzitter van de centrale cliëntenraad van zorgcentra 
de Betuwe.

‘Ik voel mij thuis in de werkgroep. Tijdens het overleg wordt 
gezocht naar de mogelijkheden om de positie van de cliënt in 
wetenschappelijk onderzoek handen en voeten te geven.’ - 
Dinie Somer
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Kijkend naar de missie van het UKON is cliëntparticipatie bij 
onderzoek in feite een randvoorwaarde. Alle onderzoek heeft 
immers betrekking op de kwaliteit van leven van ouderen en/of 
chronisch zieken.

‘Het gezamenlijke belang van onderzoeker en cliënt 
is verbetering. Maar onderzoekers en cliënten kunnen 
verschillen van mening over wat nu echt verbeteringen zijn 
voor de cliënt. Persoonlijke omstandigheden van de cliënt 
spelen hierbij natuurlijk ook een rol.’ - Dinie Somer

Acties van de werkgroep:
 - Best-practices verzamelen, ook bij de VG-sector, regionaal 

en landelijk.
 - Workshop met betrekking tot dit speerpunt organiseren op 

het UKON-symposium in september 2020.
 - Een infographic maken in het kader van PR. 

De ideeën van de werkgroep zijn in concept geformuleerd en  
zullen in een advies aan de UKON-bestuurders worden 
overhandigd. Daarnaast zullen ze worden gepresenteerd op  
het volgende UKON-symposium. 
Een greep uit de ideeën van de werkgroep:
 - Betrokkenheid van de cliënt realiseren in de vijf fasen van 

wetenschappelijk onderzoek: keuze onderwerp, voorbereiding, 
uitvoering, delen van de resultaten en implementatie. 

 - Er is altijd een cliënt lid van de UKON-/wetenschapscommissie.
 - In de visitatie van het UKON aan lid-organisaties is dit speerpunt 

één van de onderwerpen van gesprek.

‘Ik ben positief gestemd over de uitkomsten van de werk-
groep. Fijn dat er gezocht wordt naar versterking van de 
vertegenwoordiging van cliënten.’ - Dinie Somer
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Wetenschap binnen de V&V

Het onderzoeksprogramma Verzorging en Verpleging (V&V) 
heeft als doelstelling om de zorgteams en de hele lijn van zorg-
assistenten tot verpleegkundig specialisten (VS) te ondersteunen 
en te enthousiasmeren om te blijven innoveren en te zoeken naar 
de optimale kwaliteit van zorg. 

In 2019 heeft Anke Persoon als programmaleider heel veel mensen 
gesproken over de V&V: 
 - Wat zijn de issues die spelen?
 - Wat is belangrijk? 
 - Wat verwachten we aan ontwikkelingen? 

 
De toename van ouderen met steeds complexere zorgvragen en de 
gelijktijdige afname van verzorgenden en verpleegkundigen 
betekent dat we meer moeten gaan doen met minder mensen.  
In een maatschappij die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van zorg.

‘Dit vraagt van alle zorgverleners aanpassing  
en met name: proactief innoveren.’ 

JAARVERSLAG 2019 30



Focus onderzoeksprogramma V&V
De focus van het programma V&V ligt op het verder 
professionaliseren van verzorgenden, verpleegkundigen en 
verpleegkundig specialisten. Dat vraagt goede communicatie 
onderling en veel samenwerking met de behandelaren. De studies 
die lopen betreffen thema’s als overdracht van zorg, reflectie in de 
praktijk, praktijkgericht onderzoek, evidence-based practice en 
taakherschikking. De studies vinden plaats op het snijvlak met de 
andere onderzoeksprogramma’s van het UKON, namelijk dementie, 
welbevinden en neurologische aandoeningen.

Trots op: 
Anke Persoon, Programmaleider 
onderzoekslijn V&V 
Dat we onderzoek doen binnen de gehele 
lijn van de V&V: in de zorgteams, met 
verpleegkundigen en verpleegkundig 
specialisten.

Uitgelicht

Expert beïnvloedt praktijk 
In de verpleeghuiszorg zijn niet veel verpleegkundigen 
gepromoveerd. Er zijn al nauwelijks masteropgeleide verpleeg-
kundigen in de ouderenzorg en dan is een verdiepende studie van 
vijf á zes jaar nog een extra stap. Marleen Lovink heeft dit wel 
gedaan: in december verdedigde zij glansrijk haar proefschrift 
over taakherschikking. In die studiejaren ontwikkel je je tot 
expert op een specifiek onderwerp.

‘Het is heel prettig om helemaal de diepte in te kunnen bij 
een bepaald onderwerp. Je merkt dan dat je onderbouwde 
uitspraken over de praktijk kan doen’ - Marleen Lovink

 
Dat de diverse betrokken beroepsverenigingen met een bloemetje 
aanwezig waren op de verdediging gaf aan dat het thema leeft in 
de praktijk. Het belang van het promotietraject is dat de kennis 
die onze studies hebben opgeleverd, ook echt gebruikt wordt in 
de praktijk. Hiermee wordt de kwaliteit van zorg verbeterd.

‘De studie heeft in de praktijk veel teweeggebracht 
en daar ben ik best wel trots op’
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Kennis delen en leren van elkaar

Het UKON is een lerend netwerk en dus continu in beweging. Zo 
delen bijvoorbeeld professionals hun expertise in de expertteams 
en worden onderzoeksresultaten vertaald naar praktische tools 
voor zorgmedewerkers. Ook delen we kennis en leren we van elkaar 
binnen de academische netwerken ouderenzorg, verenigd in SANO. 

Aanpak:
 - Expertteams 
 - Tools
 - Samenwerken binnen Samenwerkende Academische 

Netwerken Ouderenzorg (SANO). 

UKON-Expertteams 
Om bestaande expertise te bundelen en relevante vragen op een 
zorgonderwerp te beantwoorden, zijn expertteams samengesteld. 
Zij ontwikkelen tools, handvatten en producten die door alle UKON-
organisaties toegepast kunnen worden. Er zijn inmiddels vijf 
expertteams actief: 
 - Verpleging & Verzorging
 - Geriatrische Revalidatiezorg
 - Extramurale Behandeling
 - Delier
 - Nieuw in 2019: Psychologen
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Expertteam psychologen
Een van de eerste acties van Debby Gerritsen na haar benoeming tot 
hoogleraar was het samenstellen van het expertteam psychologen. 
Aan de oproep werd direct gehoor gegeven: alle UKON-organisaties 
zijn inmiddels al in het expertteam vertegen woordigd. Het expert-
team psychologen gaat zich onder andere richten op het versterken 
van de positie van psychologen in verpleeghuizen. 

Meer info over de expertteams op de themapagina van de UKON-
website

UKON-tools
Zorgprogramma’s, E-learnings, producten uit wetenschappelijk 
onderzoek en kennistools die ontwikkeld zijn door UKON, al dan 
niet in samenwerking met andere academische werkplaatsen 
ouderenzorg en/of samenwerkingspartners, zijn makkelijk vindbaar 
op de nieuwe website: www.ukonnetwerk.nl/tools. In 2019 zijn de 
volgende producten toegevoegd:
 - Stappenplan antipsychotica 
 - Toolkit Delier
 - EVIDENCE: het handboek ‘EBP voor zorgteams in verpleeghuizen’ 

Uitgelicht: Stappenplan antipsychotica
UKON richt zich, naast het uitvoeren van wetenschappelijk 
onderzoek, nadrukkelijk op het ondersteunen van de praktijk 
bij het implementeren van de ontwikkelde kennis. De kennis 
over het passend voorschrijven van antipsychotica is een mooi 
voorbeeld hiervan: kennis komt voort uit een groot landelijk 
onderzoek en wordt vervolgens omgezet in een praktisch 
stappenplan. Multidisciplinair samen werken aan passend gebruik 
van antipsychotica is de ondertitel van het stappenplan, het accent 
leggend op multidisciplinair en samen werken. Kenmerkend voor 
het stappenplan is dat de focus ligt op kennis en ervaring van 
de professionals, bewustwording van de eigen attitude en de 
communicatie en samenwerking tussen de zorg- en behandelteams 
onderling en met de naasten. 

www.ukonnetwerk.nl/tools/stappenplan-antipsychotica 
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Ervaringen met het stappenplan 
Op zes afdelingen leidde het werken aan 
de doelen tot structurele nieuwe werk-
wijzen (stap 5). Gestelde doelen waren 
bijvoorbeeld: beter methodisch werken 
bij het behandelen van probleem gedrag, 
eerder communiceren over en rappor-
teren van probleemgedrag, het bestaande 
signaleringsplan beter naleven.

‘Dit was eigenlijk de eerste keer 
dat we eens écht met elkaar 
praatten over het voorschrijven van 
antipsychotica’

Stappenplan antipsychotica
multidisciplinair samen werken aan passend gebruik van antipsychotica

0
VOORAF

Deelname overwegen

2
MAAND 2

Gesprekken

3
MAAND 3
E-modules

6
MAAND 10
Afronding

1
MAAND 1

Voorbereiding

4
MAAND 4

Bijeenkomst

5
MAAND 5 T/M 9

Aan de slag

Minder antipsychotica. 
Toch antipsychotica?  
Dan beter passend.

Foto’s van bewoner en medewerkers bij Zorgcentra de Betuwe bij 
implementatie van het Stappenplan Antipsychotica
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Trots op:
Project UNICITY: Kennisbundel & scholingen
In deze kennisbundel staan infor matie, tips en materialen 
om passende zorg en ondersteuning te organiseren voor 
jonge mensen met dementie in de eigen regio, gebaseerd op 
de landelijke Zorgstandaard dementie op jonge leeftijd. De 
kennisbundel is door Vilans, het UKON en het Kenniscentrum 
Dementie op Jonge Leeftijd ontwikkeld met drie pilotregio’s als 
onderdeel van het project UNICITY. Ook zijn er twee opleidingen 
ontwikkeld en geëvalueerd voor zorgprofessionals die werken 
met deze doelgroep. Dit betreft een opleiding voor casemanagers 
die werken met jonge mensen met dementie en hun naasten, 
en een interprofessionele opleiding voor specialisten ouderen-
geneeskunde, gz-psychologen, 
verpleegkundig specialisten en 
physician assistants werkzaam 
met de doelgroep.

UKON deelt kennis en werkt samen binnen SANO
SANO is een samenwerkingsverband van zes academische 
werkplaatsen ouderenzorg: UNO-VUmc (Amsterdam), UNC-ZH 
(Leiden), Academische werkplaats ouderenzorg Zuid Limburg 
(Maastricht), Tranzo (Tilburg), UNO-UMCG (Groningen) en UKON 
(Nijmegen). 

Samen met de andere academische werkplaatsen ouderenzorg 
werken we niet alleen aan wetenschappelijk onderzoek, maar delen 
we ook expertise over het verbinden van praktijk en wetenschap 
met linking pins (science practitioners bij UKON) en over het 
faciliteren en ondersteunen van de toepassing van nieuwe/
bestaande kennis in de praktijk (implementatie). Regelmatig 
ontmoeten onderzoekers, netwerkcoördinatoren, implementatie-
deskundigen en communicatieadviseurs elkaar. We leren van 
elkaar, bundelen kennis en kracht en voorkomen zo dat we het wiel 
opnieuw moeten uitvinden. 

UKON organiseert SANO Wetenschapsdag 2019
Jaarlijks is de SANO Wetenschapsdag, een dag waarop de zes 
academische werkplaatsen ouderenzorg elkaar ontmoeten en 
informeren over lopend onderzoek en resultaten uit onderzoek. Op 
6 juni 2019 heeft het UKON de SANO Weten schapsdag 
georganiseerd op het Radboudumc samen met de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen (HAN). Centraal thema van de dag was 
‘Onderzoek Creatief Toepassen; Onderzoeksresultaten zijn mooi, 
maar hoe bereiken deze de mensen in de praktijk?’. De zes 
academische werkplaatsen hebben daarnaast in een onderlinge 
sessie, geïnitieerd door Tranzo, gebrainstormd over de rol van de 
academische werkplaatsen bij de implementatie in 
zorgorganisaties. Erg waardevol. 
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Resultaten in de praktijk
 
 

Verbeteren van de kwaliteit van de zorg vindt pas plaats wanneer 
nieuwe kennis uit onderzoek wordt vertaald en toegepast in de 
praktijk. Onderzoeksresultaten vertalen wij naar toegankelijke 
kennisproducten in samenspraak met de zorgprofessionals.  
Daarna volgt de weg naar zorgorganisaties en opleidings- en 
onderwijsinstellingen.

Implementatie bij het UKON 
Vanaf oktober 2019 is Sander Ranke gestart als 
nieuwe netwerkcoördinator bij het UKON en 
EENnacoma. Sander zal in 2020 nagaan op welke 
manier UKON de zorgorganisaties zo goed moge
lijk kan ondersteunen bij het implemen teren van 

nieuwe (wetenschappelijke) kennis in de dagelijkse praktijk. Het is 
straks voor de zorgorganisaties mogelijk om bijvoorbeeld bij het 
UKON advies in te winnen over lopende imple mentatietrajecten, of 
wanneer zij van plan zijn er een te gaan starten.

Start werkgroep Resultaten in de praktijk 
De werkgroep is aan de slag gegaan met de volgende doelstellingen:
 - Verbeteren vindbaarheid en toepasbaarheid van tools gericht 

op implementatie 
 - Ondersteuning bieden bij implementatietrajecten
 - Stimuleren van een ideale ‘verbetercultuur’ in zorgorganisaties 

In 2020 gaan we hier zeker meer van terugzien! 

JAARVERSLAG 2019 36



Trots op:
Nieuwe UKON-huisstijl 
In 2019 ging de nieuwe UKON-huisstijl in gebruik en ging 
de nieuwe website live. Gloedcommunicatie heeft een mooi 
pakket samengesteld met eigen kleuren, een nieuw logo en een 
website. UKON-relatiemedewerker Oshra Mulder en webmaster 
Arjanne van Leeuwen hebben maandenlang hard gewerkt om 
alle informatie over te hevelen naar de nieuwe stijl – en met 
succes, kunnen we wel zeggen!
Met de livegang van de nieuwe UKON-website is extra aandacht 
gegeven aan kennisproducten:
 - Het zorgprogramma ‘Doen bij Depressie’ heeft een 

overzichtelijke pagina gekregen waarop alle ontwikkelde 
onderdelen bij elkaar staan. Daarnaast is de nieuwe druk van 
het handboek ‘doen bij depressie’ nu ook online beschikbaar 
gemaakt.

 - De resultaten van het ‘actieonderzoek naar 
Sociotherapeutische Leefmilieus In Verpleeghuizen’ zijn 
beschikbaar gemaakt door middel van een rapport, factsheet 
en presentaties (Basisworkshop & Leefmilieutraining). 

 - Het nieuw vormgegeven ‘Stappenplan antipsychotica’ 
staat online. In samenwerking met het UKON, UNO-
UMCG en Gloed Communicatie is het afgelopen jaar een 

overzichtelijk kennisproduct 
ontwikkeld om zorgorganisaties 
te ondersteunen bij 
het terugdringen van 
antipsychotica-gebruik.

UKON-symposium 2019: Laten wij het hebben over...
’Het symposium stond in het teken van het bespreekbaar maken 
van moeilijke onderwerpen zoals ethische dilemma’s, zingeving in 
de laatste levensfase en intimiteit en seksualiteit bij ouderen in het 
verpleeghuis. 

Voor het symposium hadden zich 380 deelnemers ingeschreven 
vanuit de vijftien verschillende UKON-organisaties. Het symposium 
is een mooi moment voor uitwisseling van onderzoekresultaten 
met de praktijk. Bijna 60% van de bezoekers was verzorgende of 
verpleegkundige. 
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Wat vonden de deelnemers van het symposium in 2019?

‘Er werd op een goede en 
actieve manier met het 
thema omgegaan, erg leuk!’

‘De afwisseling van theater, 
presentatie en interview 
was prima gekozen.’

‘Ik ga altijd met veel plezier 
en kom geïnspireerd terug. 
Veel complimenten!’

‘Ik vond deze opzet super 
en goed geregeld in dit 
gebouw.’

Trots op:
Geestelijk verzorger Berber Overdijk en specialist ouderen-
geneeskunde Marleen van Casteren wonnen namens Kalorama 
de Hans van den Bosch-prijs, met hun workshop waarin zij met 
deelnemers stilstonden bij ethische dilemma’s op de werkvloer. 
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Samenwerking 
Het verbeteren van de ouderenzorg doe je natuurlijk nooit alleen, het UKON werkt met veel organisaties samen. Een greep uit onze partners: 

Het UKON is een actief 
onderzoeks- en 
kennisnetwerk binnen de 
zorg voor ouderen en 
mensen met een 
chronische ziekte. Een 
netwerk dat samen leert 
en waarde toevoegt aan 
de kwaliteit van zorg en 
leven en dat de 
zorgprofessional in staat 
stelt mee te groeien met 
een veeleisende toekomst.
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Afsluiting, contact & informatie
Namens het hele UKON-team, bedankt voor het lezen. 
Wij hebben jullie in vogelvlucht meegenomen door 2019. 
Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Geert Grooteplein 21, route 149
6525 EZ Nijmegen
Telefoon: 024 361 81 81
E-mail: ukon.elg@radboudumc.nl
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