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Plenair programma

Wonen met zorg: een perspectief van 20 jaar
Over 'thuis als de beste plek om te wonen met een zorgvraag'
Arnout Siegelaar - projectleider Wonen en Zorg 2040, adviseur 
BeBright en promovendus bij het UMCG
De rol van verpleeghuizen is in de afgelopen 20 jaar veranderd. 
Ondanks de toenemende vraag wordt het verpleeghuis als nieuw
 “thuis” voor mensen met een zorgvraag de komende 20 jaar 
steeds meer onbereikbaar. Oorzaak: toenemende personeelstekorten 
en een stop op uitbreiding van verpleeghuizen. Gaan we een crisis
tegemoet met tekorten in verpleeghuiszorg? Wat kan “thuis” wonen betekenen als
alternatief wanneer je te maken krijgt met dementie? Wat kan de toegevoegde waarde
zijn van een speciaal ontworpen omgeving? Arnout Siegelaar neemt je vanuit de
beleidswereld én de praktijk mee in een nieuwe manier van kijken naar de zorg, het
belang van wetenschap, zijn eigen onderzoek én van het behoud van vaste waarden.
Arnout Siegelaar werkte 15 jaar bij zorgorganisaties en 15 jaar als adviseur in strategie en
zorgvastgoed. 

Ga terug naar het programma

Wij thealeren!
Openingsact UKON-symposium Voel jij je thuis? 
Corrie Broks en Co 
Op theatrale wijze brengen Corry Broks en Co het thema van 
de dag onder de aandacht. In de dialoog van “Tiny en Tonny” 
komen veel onderwerpen aan bod zoals: de toekomst van de 
zorg, het samen vormgeven van die toekomst, het inzetten van
technologie, het anders naar de zorg kijken als professional, het
loslaten van oude patronen en de kansen die daardoor ontstaan
benutten. Wat wij beloven is een leuke aftrap, waarin we openheid en eerlijkheid niet
schuwen.  Jullie blijven veilig op je stoel, wij spelen voor jullie! Alles wat wij laten zien en
horen, dient als handvat voor een discussie en daar hebben we jullie bij nodig.

Corrie Broks en Co

Arnout Siegelaar

10:40 - 11:10

10:00 - 10:30



Plenair programma

Wat betekent 'thuis voelen'? De cliënt aan 
het woord
Interview met het UKON-cliëntpanel
Hermine de Bonth - GZ psycholoog SVRZ, Geeske Raams - 
lid UKON-cliëntpanel & Klaas Rienks - lid UKON-cliëntpanel
In dit interview vertellen een cliënt en een mantelzorger wat 
thuis voelen voor hen betekent en hoe zij de zorgomgeving 
ervaren. Wiens ‘huis’ is het waar zij wonen? Hoe gaat dit in de 
praktijk? In welke mate hebben zij regie hierover? En hoe 
ervaren ze nieuwe ontwikkelingen zoals zorgtechnologie? 
Hopelijk hebben ze een paar mooie ‘take home messages’ 
voor ons.

Ga terug naar het programma

BIJ ONS: samen werken aan een thuis
Dr. Hanneke Donkers  - postdoctoraal onderzoeker UKON, 
Anne Parênt MSc. - architect Gortemaker Algra Feenstra, 
Femke Feenstra MArch - architect-directeur Gortemaker 
Algra Feenstra, drs. Anouk Matser - GZ-psycholoog Archipel, 
Annemieke van der Dussen - ervaren mantelzorger en
logopedist met expertise op het gebied van prikkelverwerking,
drs. Hanneke Noordam - senior onderzoeker Vilans
Hoe ervaren bewoners het wonen in een zorginstelling? Hoe
kun je een verpleeghuis zo inrichten dat het een thuis wordt voor bewoners? “BIJ ONS” is
een nieuwe methode om samen met bewoners, naasten, zorgteams en behandelaren een
woonvisie te maken voor een woongroep. De woonvisie helpt bij het nemen van
beslissingen voor aanpassingen in de fysieke omgeving. Denk aan inrichting, gebruik van
materialen en gebruik van de ruimte. Uitgangspunt is dat de behoeften van de bewoners
voorop staan: je verplaatst je in hún leefwereld. Tijdens deze interactieve sessie vertellen
panelleden van verschillende disciplines (ontwerp, onderzoek en praktijk) over de
ontwikkeling en de mogelijkheden van BIJ ONS.

UKON-tool BIJ ONS

Hermine de Bonth

Geeske Raams

Klaas Rienks

11:10 - 11:40

11:40 - 12:00



De schijf van vijf en het anders werken in de zorg
De Zorgboog

Anticiperen op onbegrepen gedrag: samen onderzoeken én
implementeren
Thebe

Passende functiemix in het verpleeghuis
Radboudumc, UKON & De Waalboog

Demo BIJ ONS: Samen werken aan een thuis
Radboudumc , UKON & Gortemaker Algra Feenstra

'Zoals het klokje thuis tikt, tikt het klokje ook bij tante!'
tanteLouise

Welbevinden van ouderen verbeteren door interventie met paarden
Norschoten

'Samen werken aan beter' met het onderzoek, innovatie en
ontwikkelingsplatform
Archipel

Cliëntervaringsgesprekken: oog voor aandacht én kwaliteit
SVRZ

Koekje erbij? Hoe ga je om met morele dillema's rondom eten en
drinken? 
Kalorama

Van wie is de zorg? 
De Zorggroep

Break-out sessie ronde 1 Ga terug naar het programma

Dexter 19

Dexter 30

Dexter 11 

Dexter 13

Dexter 15 

Dexter 17

Dexter 22

Dexter 24

Dexter 26

Dexter 28

Plattegrond break-out sessies

13:00 - 13:30



Ga terug naar het overzicht break-out
sessies ronde 1

De schijf van vijf en het anders werken in de zorg
Dexter 19
Winanda Tan - innovatie ambassadeur / adviseur, Indra Verberne - 
wijkverpleegkundige & Lonneke Schuurmans -  specialist 
ouderengeneeskunde
Bij de Zorgboog werken we in de thuiszorg met de schijf van 5. In deze 
schijf van 5 kijken we eerst wat de cliënt zelf nog kan, vervolgens welke 
hulpmiddelen kunnen ondersteunen bij de hulpvraag. Indien meer 
ondersteuning nodig is, wordt gekeken wat mantelzorgers of het sociale 
netwerk kan opvangen.  En als laatste stap wordt gekeken wat de Zorgboog professional kan
toevoegen aan de hulpvraag van de cliënt. In deze break-out sessie worden jullie meegenomen in
deze schijf van 5 vanuit het perspectief van de wijkverpleegkundige, een innovatie ambassadeur
en een specialist ouderengeneeskunde.

Anticiperen op onbegrepen gedrag: samen onderzoeken 
én implementeren
Dexter 30
Maggie Lombarts - verpleegkundig specialist & Hans van Wetten - 
kwaliteitsverpleegkundige locatie
Anticiperen op onbegrepen gedrag maakt dat bewoners zich meer thuis 
voelen op de plek waar ze wonen. Er wordt een best practice van een 
onderzoeks- én implementatieproces gepresenteerd. Het onderzoeksdesign
is een participatief actie-onderzoek dat nu geïmplementeerd gaat worden op twee afdelingen.
Het is een organisch proces en wellicht een inspiratiebron voor anderen, zowel wat betreft
onderzoeksdesign als wat betreft implementatieproces. 

Passende functiemix in het verpleeghuis
Dexter 11
Marleen Lovink - onderzoeker, Annette Plouvier - onderzoeker, 
Annemiek Aalbers - senior verpleegkundige De Waalboog
De toenemende complexiteit van zorg in het verpleeghuis en de 
behoefte meer persoonsgerichte zorg te bieden, vormen een uitdaging
 in tijden van personeelskrapte. In het actieonderzoek Passende 
functiemix zijn multidisciplinaire teams aan de slag gegaan met het 
passend maken van hun functiemix. Passende functiemix gaat over de samenstelling en
samenwerking van professionals binnen het multidisciplinaire team. Op basis van ervaringen in
het actieonderzoek is een handreiking ontwikkeld. Deze handreiking biedt multidisciplinaire
teams, zorgorganisaties en regionale samenwerkingsverbanden tips en inspiratie.

Break-out sessie ronde 1

De Zorgboog

Thebe

UKON

De Waalboog

13:00 - 13:30



Demo BIJ ONS: samen werken aan een thuis
Dexter 13
Femke Feenstra MArch - architect-directeur Gortemaker Algra 
Feenstra & Anne Parênt MSc. - architect Gortemaker Algra Feenstra
Hoe kun je een verpleeghuis zo inrichten dat het een thuis wordt voor 
bewoners? Met ‘BIJ ONS: samen werken aan een thuis’ leren zorgteams 
hoe ze dit samen met bewoner s en naasten kunnen doen. BIJ ONS is 
ontwikkeld door het UKON in samenwerking met o.a. Vilans, Archipel 
en Gortemaker Algra Feenstra architecten. Deelnemers aan deze 
workshop krijgen een demo van de BIJ ONS tools!

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het klokje ook bij tante!
Dexter 15
Mariska Hagenaars – locatie manager & Leon van der Flier – social 
worker 
Benieuwd hoe wij zorgen dat onze cliënten zo lang en gezond mogelijk 
thuis blijven wonen? Kom dan bij ons het VanThuisUit gevoel ervaren. 
Nieuw zorgconcept VanThuisUit: Oud worden het liefst zo gezond en 
gelukkig mogelijk. En op een plek waar je jezelf kunt zijn. Voor veel 
ouderen is dit niet zo vanzelfsprekend. Bij VanThuisUit vinden wij dat  dit wel zo zou moeten zijn. Hier
kunnen ouderen terecht voor begeleiding, behandeling en verschillende activiteiten. Het is een plek
om te ontmo eten, ontspannen, ervaren, doen en leren. Bij alles wat we doen kijken we eerst wat
ouderen wél zelf kunnen doen. Als iets niet lukt, dan doen we het samen. We geven de regie zoveel
mogelijk in eigen hand én we stimuleren hen om zichzelf te blijven. Thuis, in de vertrouwde omgeving.

Break-out sessie ronde 1

Gortemaker Algra 
Feenstra architecten

tanteLouise

Welbevinden van ouderen verbeteren door interventie 
met paarden 
Dexter 17
Ineke de Sterke - GZ-psycholoog & Sieka Bos - psycholoog en 
paardencoach
Stimuleren van PG bewoners. Niet alleen worden de zintuigen 
gestimuleerd bij het inzetten van dieren, maar ook de manier 
waarop bewoners kunnen communiceren: met het dier, met de 
begeleider en met elkaar. Bewoners worden uitgedaagd om in beweging te komen, bijvoorbeeld
door met de pony te lopen, te borstelen enzovoorts. Door het bespreken van thema’s die naar
boven komen ontstaat meer verbinding tussen de deelnemers.

Norschoten

Ga terug naar het overzicht break-out
sessies ronde 1

13:00 - 13:30



Hoe werken wij samen?
Praktijkvragen vanuit de werkvloer ophalen.
Welke mogelijkhe den zijn er om het werk op de afdeling te ondersteunen? 

'Samen werken aan beter' met het onderzoek,  innovatie 
en ontwikkelingsplatform
Dexter 22
Mariska Haazen- van Gerven - science practitioner en 
geriatriefysiotherapeut & Maudy Gosen - coördinator onderzoek 
& innovatie
Binnen Archipel hebben we een platform gericht op onderzoek,
 innovatie en ontwikkeling (OIO). In deze sessie gaan we, met  praktische 
voorbeelden, de volgende onderwerpen doornemen:

Cliëntervaringsgesprekken: oog voor aandacht 
én kwaliteit
Dexter 24
Bea Menu - beleidsadviseur zorg en kwaliteit & Anne Vermin - 
beleidsadviseur zorg en kwaliteit
Wij willen allemaal dat cliënten zich thuis voelen in het 
verpleeghuis, dat zij gelukkig zijn en verbonden blijven met hun 
vertrouwde omgeving. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat cliënten 
zich zo veel mogelijk thuis voelen na hun verhuizing naar het  verpleeghuis? Met alle cliënten die
langdurig zorg ontvangen voeren gespreksvoerders van SVRZ jaarlijks een cliëntervaringsgesprek
in de vertrouwde omgeving van de cliënt. In deze workshop gaan we in op de doelen van het
cliëntervaringsgesprek: verbeteren van de kwaliteit van zorg én het geven van extra aandacht.

Koekje erbij? Hoe ga je om met morele dilemma’s 
rondom eten en drinken?
Dexter 26
Hilke Wolters - psycholoog, Karien Hendriks - leercoach en 
verpleegkundige & Jeroen Snoeks - culinair adviseur
In ons werk, waarbij we optimale zorg willen bieden aan onze 
bewoners en het leven zoveel mogelijk door willen laten gaan als 
bewoners thuis gewend waren, komen we met regelmaat dilemma’s
 tegen waarbij we ons afvragen wat ‘goede zorg’ is. Vaak gaat het om een dilemma waar juist
welzijn of bestaande risico’s in het gedrang komen. Wat doe je bijvoorbeeld als familie eten
aanbiedt dat voor een bewoner een (verslik)risico oplevert? Of iemand met dementie is in korte
tijd veel aangekomen en de familie vraagt om vader geen lekkere dingen meer te geven waar hij
wel veel van houdt. Is het goede zorg om te handelen naar de wens van de familie? Wat doe jij als
je een dilemma ervaart? We nemen je in deze break-out sessie mee hoe we bij Kalorama onze
collega’s helpen bij het maken van keuzes.

Break-out sessie ronde 1

Archipel

SVRZ

Kalorama

Ga terug naar het overzicht break-out
sessies ronde 1

13:00 - 13:30



Onze cliënten hebben het gevoel dat ze gehoord, gezien en begrepen worden.
Wij zetten de cliënten in hun kracht en ondersteunen wat en waar dat nodig is.
Cliënten kunnen zichzelf zijn en worden ook zo benaderd.
Cliënten vinden het leven nog of weer de moeite waard.

Van wie is de zorg?
Dexter 28
Anja Kuperus - geriatriefysiotherapeut, docent masteropleiding
geriatriefysiotherapie en docent neurorevalidatie bij CNA & 
Maxime Hilferink - psycholoog
Op basis van resultaten uit vragenlijsten en gesprekken met cliënten,
familie en medewerkers is geconcludeerd dat er behoefte is aan een 
centraal onderdeel in het cliëntendossier. Hierin staan zaken die de 
cliënt belangrijk vindt dat we van hem/haar weten. Dat onderdeel 
heet: Van wie is de zorg? Er wordt, op een voor elke cliënt persoonlijke manier én vanuit Positieve
Gezondheid, beschreven wat hun levensverhaal is, wie ze nu zijn, wat ze willen en kunnen en op
welke manier dat wordt opgepakt in het dagelijks leven of wordt vertaald naar afspraken. 

Onze droom:

Break-out sessie ronde 1

Archipel

Ga terug naar het overzicht break-out
sessies ronde 1

13:00 - 13:30



Empathisch Directieve Benadering bij mensen met Korsakov
SVRZ

Ouder worden in de eigen wijk, ook als het thuis niet meer kan
De Waalboog

Samen leren en verbeteren
HAN, Radboudumc & UKON

Passende zorg in de wijkverpleging (RENEW)
ZZG Zorggroep

Werken in het thuis van onze bewoners bij zMW - Een voorbeeld van
hoe een visie op huiskamerinrichting uitgerold kan worden in een
verpleeghuis
Zorggroep Maas en Waal

Thuis in zorgtechnologie
Attent Zorg en Behandeling

Presentiebenadering: Aansluiten en afstemmen bij de leefwereld
van de cliënt
Norschoten

Voelen bewoners van uw zorglocatie zich thuis? Op basis van
cliëntverhalen werken aan kwaliteitsverbetering
Mijzo

Samen zorgen: hoe doe je dat? 
Zorggroep Elde Maasduinen

PET@Home: als voor het baasje gezorgd m oet worden
Radboudumc & UKON

Break-out sessie ronde 2 Ga terug naar het programma

Dexter 19

Dexter 30

Dexter 11 

Dexter 13

Dexter 15 

Dexter 17

Dexter 22

Dexter 24

Dexter 26

Dexter 28

Plattegrond break-out sessies

13:40 - 14:10



Empathisch Directieve Benadering bij mensen met 
Korsako v
Dexter 19
Eveline Mornout MSc - psycholoog
Zorgmedewerkers die werken met cliënten met het syndroom van 
Korsakov worden getraind in de empathisch directieve benadering. 
Dat wil zeggen: aansluiten bij de belevingswereld en achtergrond van 
de cliënt en invoelende, sturende aanwijzingen geven. Deze benadering
kan alleen optimaal worden toegepast als het therapeutisch woon/leefmilieu is afgestemd op de
behoeften van de cliënt. De benadering is ook prima toe te passen bij andere doelgroepen zoals
jonge mensen met dementie.

Ouder worden in de eigen wijk, ook als het thuis 
niet meer kan
Dexter 30
Tamara Dennissen & Jolanda Uijen
De maatschappij verandert en daarmee ook de manier waarop wij
de zorg voor ouderen in Nederland vormgeven. De Waalboog gaat 
mee in deze verandering door kleinschalig te bouwen in verschillende 
wijken, daardoor blijft wonen in de eigen wijk mogelijk.  Ons uitgangspunt 
is dat de woonzorglocatie onderdeel uitmaakt van de  wijk als zijnde “de nieuwe buren” waarbij
de betrokkenheid groot is en we het wonen en zorgen samen vormgeven. Denk hierbij aan vrijheid
vs veiligheid, de lokale middenstand een rol laten vervullen en samen met de wijkbewoners het
nieuwe zorgconcept inhoud geven. Ben je ook nieuwsgierig hoe wij dit aanpakken met
mogelijkheden voor de wijkbewoners, de bewoners van de woonzorglocatie én de inzet van
medewerkers? Kom dan naar onze workshop, we hebben inspirerende ideeën die we graag met
jullie delen.

Samen leren en verbeteren
Dexter 11
Frank Verbeek - onderzoeker HAN & Marleen Lovink  - 
postdoctoraal onderzoeker
Samen leren en verbeteren om de beste zorg te verlenen aan
verpleeghuisbewoners; voel jij je hier al thuis in? Welke rol pak jij als 
zorgprofessional hierin? Hoe zorg je ervoor dat je samen met je collega’s
de beste zorg verleent? Wat heb je nodig vanuit jouw organisatie? In deze break-out 
sessie delen we praktische tips over hoe je in het zorgteam én met alle betrokken
zorgprofessionals (het interprofessionele team) aan de slag kunt gaan om de zorg te verbeteren.
We bespreken de stappen uit het nieuwe online Handboek EBP. De kennis is opgedaan in de
actieonderzoeken EVIDENCE 1.0 en EVIDENCE 2.0. Zodat JIJ met jouw EIGEN team morgen al een
slag kunt maken om de beste zorg te bieden.  

Break-out sessie ronde 2

SVRZ

De Waalboog

UKON

Hogeschool Arnhem
Nijmegen

Ga terug naar het overzicht break-out
sessies ronde 2

13:40 - 14:10



Passende zorg in wijkverpleging (RENEW)
Dexter 13
Benjamin Wendt -wijkverpleegkundige en promovendus 
Om de gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden wordt 
er steeds meer zorg verplaatst naar de thuissituatie. Niet al deze zorg
heeft toegevoegde waarde. We moeten hiermee terughoudend zijn 
omdat het kan leiden tot een onnodige belasting van de cliënt én
zorgverlener. Het terugdringen van deze niet-gepaste zorg levert 
tijdswinst op en verhoogt het werkplezier, de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Het draagt
bij aan een duurzamere zorgverlening. In deze sessie staan de volgende vragen centraal: wat zijn
volgens zorgprofessionals niet-gepaste zorghandelingen in de wijkverpleging? Hoe vaak komen
deze voor en wat zijn de redenen dat deze handelingen voorkomen?

Werken in het thuis van onze bewoners bij zMW
Een voorbeeld van hoe een visie op huiskamerinrichting uitgerold 
kan worden in een verpleeghuis
Dexter 15
Eveline Berendsen- van Os - Management trainee Hoofd Zorg en 
projectleider Huiskamerinrichting
In deze sessie ga ik in gesprek met een EVV-er en werkgroeplid. Wij geven
je een inkijkje in hoe we binnen zMW werken aan visieontwikkeling
op huiskamerinrichting. En hoe we dit praktisch vorm hebben gegeven. Tijdens dit proces kwam
BIJ ONS op ons pad. Wij hebben dit gebruikt in ons project én gekeken naar hoe dit zou passen bij
andere locaties binnen zMW, waar het huiskamermeubilair aan vernieuwing toe is. Ben je
benieuwd hoe wij dit aangepakt hebben? Laat je inspireren tijdens onze sessie! 

Thuis in Zorgtechnologie
Dexter 17
Nathalie Vogelzang – Mocking - projectmanager zorg & Lisanne 
Wiggers  - adviseur zorgtechnologie 
Medewerkers en cliënten staan voor een digitale overgang; ieder met
eigen beelden, wensen en mogelijkheden. 'Wat kost mij dit?', 'Zeker 
weer bezuinigingen?',  'Heb ik nog privacy?',  'Komt er nog gewoon 
iemand op bezoek?',  'Is dit niet veel te ingewikkeld voor mij?'
Zomaar vragen en reacties van cliënten en medewerkers waar we bij Attent Zorg en Behandeling
mee te maken hebben gehad tijdens de weg naar digitalisering. Veel zorgtechnologie is nieuw,
vreemd, roept weerstand op en vraagt aanpassingsvermogen. We zijn er in geslaagd om zowel in
de thuiszorg als in onze intramurale locaties cliënten en medewerkers vertrouwd te maken met
het gebruik van technologie. Door medewerkers en cliënten mee te nemen in de beginfase;
laagdrempelig te laten proberen. Iedereen mag leren; er is geen goed of fout. Hierdoor wordt
zorgtechnologie eigen en is het mogelijk om dit veilig te gebruiken en je hierbij fijn te voelen.

Break-out sessie ronde 2

ZZG Zorggroep

Zorgroep Maas & Waal

Attent Zorg en Behandeling

Ga terug naar het overzicht break-out
sessies ronde 2

13:40 - 14:10



Presentiebenadering: Aansluiten en afstemmen bij de
leefwereld van de cliënt 
Dexter 22
Rita van de Molen - trainer & Coby Nell - projectleider 
en science practitioner
De presentiebenadering is een aanpak van hulpverlening die uitgaat 
van ‘presentie’, wat betekent ‘aanwezigheid’, ‘er zijn’. Zo sluit je als 
zorgverlener aan bij de beleving van de cliënt en draag je bij aan het 
thuisgevoel. Het is een manier van werken die zorgt voor een goede
relatie tussen zorgverlener en zorgvrager. Presentie is een scholing van Norschoten verzorgd door
opgeleide trainers. Onze doelen: professionaliteit en kwaliteit, samenwerking en communicatie.
Goede zorg ontstaat door met veel aandacht aan te sluiten bij wat een ander nodig heeft.

Voelen bewoners van uw zorglocatie zich thuis? 
Op basis van cliëntverhalen werken aan 
kwaliteitsverbetering
Dexter 24
Rianne Hazenberg - verpleegkundige, Aukelien Scheffelaar - 
senior onderzoeker en onderzoeksmakelaar & Kristel Kalkers - 
GZ-psycholoog en science practitioner
Locatie de Kloosterhoeve van Mijzo heeft afgelopen twee jaar meegewerkt aan een onderzoek
naar Het verhaal als kwaliteitsinstrument. Dit is een onderzoeksmethode om van ouderen zelf te
horen hoe zij de zorg ervaren. Zorgprofessionals interviewen cliënten op basis van één open
vraag. Zo komen zorgprofessionals erachter wat cliënten nu echt belangrijk vinden, en kunnen zij
beter inspelen op wensen en behoeften van bewoners. Daarna wordt een actieplan opgesteld en
gewerkt aan kwaliteitsverbetering. De kracht van deze methode is dat de leefwereld in de
verhalen van ouderen centraal staat en dat zorgprofessionals zelf een actieve rol vervullen in
kwaliteitsonderzoek. Tijdens deze sessie lichten wij dit toe én gaan we samen aan de slag om je
een inkijkje te geven in de methode.

Samen zorgen: hoe doe je dat?
Dexter 26
Hanneke van der Meide  - programmamanager Samen Zorgen & 
Nancy Bakkeren - teamcoach
Het leven van een bewoner in het verpleeghuis wordt fijner als er een
goede samenwerking is tussen de naasten van de bewoner, de 
medewerkers en de vrijwilligers. Samen geven ze het leven extra betekenis,
zo blijkt op hofjeshuis Vinckenrode in Boxtel. In deze sessie delen we onze 
ervaringen en gaan we samen oefenen hoe je het gesprek kunt voeren over samen zorgen.

Break-out sessie ronde 2

Norschoten

Mijzo

Zorggroep Elde
Maasduinen 

 

Ga terug naar het overzicht break-out
sessies ronde 2

13:40 - 14:10



PET@home: Als voor het baasje gezorgd moet worden
Dexter 28
Peter Reniers -  promovendus, Roeslan Leontjevas - universitair 
docent, Lonneke Schuurmans -specialist  ouderengeeskunde 
& Ine Declercq - onderzoeksassistente
Huisdieren hebben veel voordelen voor thuiszorgcliënten. Er zijn ook 
nadelen te noemen zoals extra zorg voor de dieren. Daarom wordt de 
PET@home Toolkit ontwikkeld. De Toolkit biedt hulpmiddelen voor
thuiszorgmedewerkers. Ze kunnen de rol van huisdieren in de situatie 
van thuiszorg bespreken en hierover afspraken maken.  

Tijdens deze sessie maak je kennis met het PET@Home project. Ook zijn wij benieuwd naar jou
mening, als thuiszorgexpert help je daarmee om de Toolkit verder te verfijnen.

Break-out sessie ronde 2

Radboudumc & UKON

Ga terug naar het overzicht break-out
sessies ronde 2

13:40 - 14:10



Thuis in Focussen: een persoonsgerichte werkwijze bij automatisch
gedrag dat niet meer geremd wordt
De Waalboog

Zorg met aandacht maakt het leven mooier: kom en ervaar wat een
massage met HET massagedoekje en klanken met jou doen
Liemerije

De verpleegkundig specialist als Wzd-functionaris - thuis in deze
rol? 
Radboudumc & UKON

Hoe signaleer jij eenzaamheid?
SVRZ

Het uitdagend revalidatieklimaat voor jouw revalidant: de CREATE
studie
De Zorgboog

Met de voeten op tafel
Zorgcentra de Betuwe

De invloed van muziektherapie op verpleeghuisbewoners
Zinzia

Langer Actief Thuis: Ouderen kunnen blijven wonen waar ze willen
MIJZO

Anders veranderen: een herstelproces binnen de revalidatiezorg
De Wever

Eigen kracht bij dementie - de vertaalslag van thuis naar het
verpleeghuis
Radboudumc & UKON
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Thuis in Focussen een persoonsgerichte werkwijze bij 
automatisch gedrag dat niet meer geremd wordt
Dexter 19
Rinske Aarnoudse - psychomotorische therapeut & Esther Keijers - 
opleidingsfunctionaris en trainer
Thuis in Focussen is een persoonsgerichte werkwijze bij automatisch 
gedrag dat niet meer geremd wordt. We willen jullie meenemen in de 
ontwikkeling en de mogelijkheden van de benaderingswijze: Focussen! 
Je gaat ervaren op welke manier Focussen werkt en we nemen je mee aan de hand van opnames
op welke manier Focussen binnen De Waalboog wordt ingezet.

Zorg met aandacht maakt het leven mooier: kom 
en ervaar wat een massage met HET massagedoekje
en klanken met jou doen
Dexter 11
Michèle Janssen - behandelaar Complementaire Zorg, Petra Wout - 
activiteitenbegeleider, Miriam Florissen - activiteitenbegeleider & 
Jolanda van der Puijl - woonbegeleider hospice
Naast behandelingen en zorginterventies ondersteunen wij als 
complementaire zorgwerkgroep ook zorgteams bij eenvoudige interventies. Dit zijn onder andere
het laten ervaren van geur, muziek en klanken, en massage met het massagedoekje. Deze
massage voelt alsof je op de blote huid gemasseerd wordt maar gaat over de kleding heen. Ben je
enthousiast? We zien je graag!

Break-out sessie ronde 3

De Waalboog

Liemerije

De verpleegkundige specialist als Wzd-functionaris - 
Thuis in deze rol?  
Dexter 30
Annemieke de Groot - onderzoeker, Marleen Lovink -  postdoc 
onderzoeker, Machiel de Snoo -  GZ-psycholoog en Wzd-functionaris 
Topaz &  Findoer de Jong -  verpleegkundig specialist en 
Wzd-functionaris Topaz
De Wet Zorg en Dwang (Wzd) wil met het uitgangspunt ‘nee, tenzij’ 
onvrijwillig zorg bij mensen met dementie zoveel mogelijk voorkomen. De Wzd-functionaris heeft
de taak toe te zien op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg. De wet wijst
hiervoor een ter zake kundige arts, een gezondheidszorgpsycholoog of orthopedagoog-generalist
aan. Hoewel de Verpleegkundig Specialist (VS) volgens de wet geen Wzd-functionaris kan zijn, is
de VS de afgelopen jaren geaccepteerd als zelfstandige behandelaar werkzaam in het
verpleeghuis. In vier verpleeghuisorganisaties loopt een pilot naar de inzet van de VS als Wzd-
functionaris. Wij hebben onderzocht welke competenties een Wzd-functionaris moet hebben en
in welke mate de VS over deze competenties beschikt. Is de VS thuis in de rol van Wzd-
functionaris? In deze break-out sessie presenteren we de uitkomsten van dit onderzoek en delen
een gz-psycholoog én een VS, beiden werkzaam als Wzd-functionaris, hun ervaringen.

Radboudumc & UKON

Ga terug naar het overzicht break-out
sessies ronde 3
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Hoe signaleer jij eenzaamheid?
Dexter 13
Dick van de Kolk -  VS GGZ en promovendus, Hermine de Bonth - 
GZ-psycholoog & Maaike Hogeslag -  3e-jaars Student University 
Roosevelt college (UCR) en onderzoeker
Sommige bewoners van verpleeghuissettingen voelen zich niet thuis
en ervaren gevoelens van eenzaamheid. Eenzaamheid bij een bewoner
is niet gemakkelijk te signaleren door de zorgmedewerkers. In deze 
workshop dagen wij jullie uit om op speelse en praktische wijze bij te dragen 
aan de ontwikkeling van een methode om eenzaamheid bij bewoners te kunnen signaleren.

Het uitdagend revalidatieklimaat voor jouw revalidant: 
de CREATE studie
Dexter 15
Lian Tijsen - promovendus en science practitioner & Lonneke
Schuurmans -  specialist ouderengeneeskunde
Benieuwd naar de resultaten van de CREATE studie? Tijdens deze 
sessie geven we een inkijkje in de nieuwste inzichten rondom een 
uitdagend revalidatieklimaat in de (geriatrische) revalidatie. We bespreken 
thema's die professionals, revalidanten en mantelzorgers belangrijk vinden in een uitdagend
revalidatieklimaat en die ontslag naar de thuissituatie (sneller) mogelijk maken. Daarbij kun je
denken aan veel verschillende onderwerpen, zoals oefenen, eHealth, voeding,
mantelzorgparticipatie en de fysieke omgeving van de revalidatieafdeling. 

Met de voeten op tafel
Dexter 17
Jose Timmer - wondverpleegkundige  & Kristel de With - 
diabetesverpleegkundige
Voeten bij ouderen zijn kwetsbaar. Er is een richtlijn diabetische 
voetzorg, maar niet voor de geriatrische voetzorg. Daarom heeft een 
multidisciplinaire werkgroep een protocol voor goede voetzorg in het
verpleeghuis ontwikkeld. Het doel hiervan: een goede en eenduidige 
screening van voetproblemen, advisering over goed passend schoeisel, het terugdringen van
wondjes aan de voet en een eenduidige aanpak van de pedicures. In deze break-out sessie
presenteren we het protocol en de eerste evaluaties van het gebruik hiervan.

Break-out sessie ronde 3

SVRZ

De Zorgboog

Zorgcentra de Betuwe

Ga terug naar het overzicht break-out
sessies ronde 3

14:30 - 15:00



Langer Actief Thuis: ouderen kunnen blijven wonen
waar ze willen
Dexter 24
Elly Branderhorst-Pruijssers - ergotherapeut en projectleider Langer
Actief Thuis (LAT) & Evelien Wieërs-Moelands - ergotherapeut
Mijzo heeft het programma Langer Actief Thuis (LAT) ontwikkeld, een 
interdisciplinaire werkwijze gebaseerd op de principes van ‘reablement’. 
Dit programma is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in 
hun eigen woning te laten functioneren. We gaan uit van de mogelijkheden van de ouderen en
bieden begeleiding om deze optimaal te benutten. Deze benadering vraagt een andere manier
van denken van medewerkers en ouderen. In plaats van ’zorgen voor’ ligt bij het programma LAT
de nadruk op ‘zorgen dat’. De deelnemers geven aan dat het project eraan bijdraagt dat ze langer
thuis kunnen blijven functioneren. In deze break-out sessie nemen Elly Branderhorst en Evelien
Wieërs jullie mee in deze werkwijze.

Anders veranderen: een herstelproces binnen de 
revalidatiezorg
Dexter 26
Angela Jansen - organisatieadviseur & Marleen Hendriks - HBO 
gespecialiseerd verpleegkundige GRZ
Om revalidatiezorg effectief in te richten, moeten we integraal 
samenwerken en niet als eilanden functioneren, voor de kwetsbare
cliënt. Aan de orde komt hoe we draagvlak voor verandering hebben
gecreëerd van binnenuit en hoe en welke werkprocessen we hebben herijkt. We hebben het thuis
voelen en het zorghart als uitgangspunt genomen als existentiële behoefte en drive van
medewerkers. Behandeling en zorg 1+1 = 3! Na het volgen van deze break-out sessie, heb je
wellicht meer vragen, maar gelukkig begint verandering altijd met urgentiebesef, erkenning van
de pijn en het accepteren dat we niet alles weten!

De Wever

Ga terug naar het overzicht break-out
sessies ronde 3

De invloed van muziektherapie op 
verpleeghuisbewoners
Dexter 22
Monique van Bruggen-Rufi- muziektherapeut en onderzoeker
Zin in een interactieve break-outsessie? Muziektherapeut Monique van 
Bruggen-Rufi gaan dieper in op de invloed van muziektherapie op 
verpleeghuisbewoners gecombineerd met muziektherapie in medisch 
wetenschappelijk onderzoek

Break-out sessie ronde 3

Mijzo

Zinzia

14:30 - 15:00



Eigen kracht bij dementie – de vertaalslag van thuis 
naar het verpleeghuis
Dexter 28
Femke Muller - onderzoeker
Om het gevoel van eigen kracht van de persoon met dementie aan te 
spreken en te vergroten zijn twee verschillende SPAN+ programma’s 
ontwikkeld; één voor in het verpleeghuis en één voor thuis. Beide 
programma’s hebben hetzelfde doel, namelijk het ondersteunen 
van de wensen en behoeften van de persoon met dementie. Op dit 
moment staan de programma’s nog los van elkaar. Het zou van toegevoegde waarde zijn als de
informatie uit SPAN+-thuis kan worden gebruikt wanneer de persoon met dementie gaat wonen
in het verpleeghuis. Tijdens deze break-out sessie leggen we beide SPAN+ programma’s naast
elkaar. We gaan samen kijken hoe de twee SPAN+ programma’s mensen met dementie,
zorgprofessionals en mantelzorgers kunnen helpen om zoveel mogelijk mee te kunnen nemen
van thuis naar het verpleeghuis.

Break-out sessie ronde 3

Radboudumc & UKON

Ga terug naar het overzicht break-out
sessies ronde 3

14:30 - 15:00
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Thebe Elisabeth: van zorgen naar leven
Thebe
Noura Marmouk - projectleider VZNL, Jenny Barreveld - verpleegkundige kwaliteit, Susanne
van der Westen - verpleegkundige kwaliteit & Saskia Berkers -  locatie manager
Specialistisch verpleeghuis Thebe Elisabeth richt zich op de beweging van zorgen naar leven. Met
meer persoonsgerichte zorg, meer eigen regie voor de bewoner. Dat houdt in dat gewerkt wordt
vanuit waarde en wensen van de client. Met het principe van passende zorg. 

Kennisfestival

PET@home: Als voor het baasje gezorgd moet worden
Radboudumc & UKON
Peter Reniers - promovendus, Roeslan Leontjevas -  Universitair docent, Lonneke Schuurmans
- specialist  ouderengeneeskunde & Ine Declercq - onderzoeksassistente
Presentatie van de Toolkit PET@home met concept hulpmiddelen omtrent huisdieren in de
thuiszorg.

Eigen regie bij dementie in het verpleeghuis
Radboudumc, UKON & Archipel
Henny van der Weide - onderzoeker Radboud UMC & Imke Casimiri (Archipel)
projectmedewerker en tweede onderzoeker
Bekijk de poster en flyers van mijn onderzoek over eigen regie voor mensen met dementie in het
verpleeghuis. In het eerste gedeelte van dit onderzoek heb ik onlangs een realist review afgerond
die is gepubliceerd in het International Journal of Nursing Studies. De inhoud gaf veel inzichten
over wat er in de literatuur bekend is over wat werkt en niet werkt t.b.v. eigen regie bij dementie
in de dagelijkse zorgpraktijk. Graag deel ik deze resultaten  en ga ik met jullie hierover in gesprek.

Welbevinden van ouderen verbeteren door interventie met paarden
Norschoten
Ineke de Sterke - GZ-psycholoog, Wilma Joosten - welzijnsbegeleider & Sieka Bos - psycholoog
en paardencoach
Stimuleren van PG bewoners. Niet alleen worden de zintuigen gestimuleerd bij het inzetten van
dieren, maar ook de manier waarop bewoners kunnen communiceren: met het dier, met de
begeleider en met elkaar. Bewoners worden uitgedaagd om in beweging te komen, bv door met
de pony te lopen, te borstelen. Door het bespreken van thema’s die naar boven komen ontstaat
meer verbinding tussen de deelnemers.

CVA slaapfolder beloont met George Beusmans de innovatie prijs 2022
Norschoten
Paulien Coomans - verpleegkundige
Goede nachtrust is belangrijk, dat weet iedereen.  Voor mensen met CVA is in samenwerking met
verpleegkundigen een slaapfolder ontwikkeld. Op het symposium kennisnetwerk CVA Nederland
2022 hebben deze knoknwwledge brokers van de Stroke Service Eemland de George Beusmans
de innovatie prijs ontvangen.

Ga terug naar het overzicht van het 
 kennisfestival



Samen in actie bij apathie (SABA)
Archipel
Imke Casimiri, Hanneke Nijsten - klinisch neuropsycholoog en UKON-onderzoeker & Annette
Plouvier - UKON-onderzoeker
Wil jij ook in actie komen bij apathie? Kom dan naar onze stand. Hier vind je informatie over het
SABA onderzoek en de ontwikkelde materialen.

Kennisfestival

Thuis in technologie
Attent 
Modesta Steverink -  verpleegkundig specialist i.o.  
Een voorbeeld van de inzet van zorgtechnologie binnen Attent. Het doel van InstantCare is om de
kwaliteit van incontinentiezorg te verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van leven voor de
cliënten. Met een applicatie kan er elke minuut gemonitord worden of incontinentiemateriaal
verzadigd is en verschoond moet worden.  Het aangebrachte incontinentiemateriaal bevat een
sensorstrip met sensor. Dit betekent dat op vaste tijden verschonen overbodig wordt, en er
(incontinentie)zorg op maat geleverd kan worden. 

Cliëntervaringsgesprekken: oog voor aandacht én kwaliteit
SVRZ
Bea Menu - beleidsadviseur zorg en kwaliteit & Anne Vermin - beleidsadviseur zorg en kwaliteit
Wij willen allemaal dat cliënten zich thuis voelen in het verpleeghuis, dat zij gelukkig zijn en
verbonden blijven met hun vertrouwde omgeving. We realiseren ons dat we slechts een stukje
meelopen in het leven van de cliënt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat cliënten zich zo veel
mogelijk thuis voelen na hun verhuizing naar het verpleeghuis? Met alle cliënten die langdurig
zorg ontvangen voeren gespreksvoerders van SVRZ jaarlijks een cliëntervaringsgesprek in de
vertrouwde omgeving van de cliënt. In de stand geven wij informatie over het door SVRZ
ontwikkelde instrument cliëntervaringsgesprekken

Eet smakelijk!
Kalorama
Hilke Wolters - psycholoog, Karien Hendriks - leercoach en verpleegkundige & Jeroen Snoeks -
culinair adviseur
“Eten & drinken is zorg(en) voor het welzijn en welbevinden van bewoners.” Dat is bij Kalorama
onze visie op eten, drinken & gastvrijheid. We organiseren eten & drinken zo dicht mogelijk bij
onze bewoners, dat is belangrijk om je thuis te voelen. We laten graag zien hoe we dit bij
Kalorama doen en begeleiden. Hoe breng je de huiselijke sfeer? Hoe sluit je aan bij wat bewoners
willen? Hoe begeleid je teams bij het zelf koken? Wat zien we dat het oplevert in het welbevinden
van bewoners? En hoe ga je als team om met morele dilemma’s rondom eten & drinken?

Ga terug naar het overzicht van het 
 kennisfestival



Soundscape op een psychogeriatrische afdeling
De Waalboog
Anita Kamphuis - verpleegkundige  & Sandra Vink - medewerker dagbesteding
Op het kennisfestival nemen wij jullie mee in de ontwikkeling van een dementievriendelijke
geluidsomgeving op de psychogeriatrische afdeling Plataan op locatie Nijevelt van Stichting De
Waalboog. Afdeling Plataan heeft gedurende de COVID-19 maatregelen gemerkt dat er minder
geluiden waren op de afdeling. Ook probleemgedrag kwam in mindere mate voor bij de bewoners
van deze afdeling. Het zorgpersoneel van de Plataan wil graag inzicht krijgen in de
geluidsomgeving van de afdeling. Met een eerste onderzoek (soundscape 1.0) is gekeken naar de
geluidsomgeving (intensiteit, frequentie, geluidsbron), de mate van geagiteerd gedrag en de
relatie van geluid en gedrag. Meer weten? Kom langs onze stand. 

Kennisfestival

De inzet van beleving consulenten
Zorgcentra de Betuwe
Christèle Bos - belevingsconsulente
In onze zorginstellingen hebben we aandacht voor complementaire zorg en zijn een aantal
belevingsconsulentes werkzaam. Zij maken gebruik van o.a. aromatherapie, handmassages,
muziek en yoga. Tijdens het kennisfestival vertellen zij over hun werkzaamheden en wat dit
bijdraagt aan het thuisgevoel bij onze bewoners.

Care4Youngdem - palliatieve zorg bij dementie op jonge leeftijd 
Radboudumc & UKON
Jasper Maters - arts in opleiding tot onderzoeker
Presentatie van eerste resultaten Care4Youngdem-studie. Het doel van dit onderzoek is om de
zorg bij jonge mensen met dementie in kaart te brengen en te optimaliseren.

illi-tv - Zorg om niet te vergeten
illi-tv
Ruurd Bell & Ivor Swaab
Met de illi-tv tover je de normale (drukke) televisie om in speciaal op maat gemaakte televisie
voor ouderen. De illi-tv bestaat uit een op maat gemaakte verzameling van video’s, muziek, foto’s
en spelletjes. Elke illi-tv is uniek door het groepsgericht dagprogramma. 

Thuiskomen in het UKON-netwerk: UKON-tools en UKON Academy 
UKON
Simona van de Vinne -  UKON-coördinator & Cynthia Hofman - projectleider UKON Academy
Voel jij je thuis in het gebruiken van wetenschap in jouw dagelijkse werk? Kennis ontwikkelen,
verspreiden en toepassen in de praktijk, dat is wat we doen in het UKON-netwerk om de zorg te
verbeteren. Wil je weten hoe we dit doen? Wil je meer leren over de UKON-tools? Of nieuwsgierig
naar de nieuwe UKON Academy? Kom dan naar onze UKON-stand.

Ga terug naar het overzicht van het 
 kennisfestival



BIJ ONS in de praktijk: ervaringen van Archipel
Archipel
Wieke Krielaart -  adviseur inrichting wonen & verblijf Archipel & Rosalie Matser - 
 projectmedewerker Archipel
Hoe kun je een verpleeghuis zo inrichten dat het een thuis wordt voor bewoners? Met ‘BIJ ONS:
samen werken aan een thuis’ leren zorgteams hoe ze dit samen met bewoners en naasten kunnen
doen. BIJ ONS is ontwikkeld door het UKON in samenwerking met o.a. Vilans, Archipel en
Gortemaker Algra Feenstra architecten. Bezoekers van het Kennisfestival krijgen kunnen de BIJ
ONS boxen zien en ze kunnen alles vragen over hoe BIJ ONS werkt in de praktijk bij Archipel!

Kennisfestival Ga terug naar het overzicht van het 
 kennisfestival



Ga terug naar het programmaPlattegrond

kennisfestival

ke
nn

is
fe

st
iv

al
kennisfestival

Plenair programma

Ontvangst & pauzes 
Kennisfestival
Plenair programma      

Foyer
Foyer
Limousin 2  

Break-out sessies Dexter 11
Dexter 13
Dexter 15
Dexter 17
Dexter 19

Dexter 22
Dexter 24
Dexter 26
Dexter 28
Dexter 30



Ga terug naar het programmaUKON-netwerk

Wist je dat... 
...het UKON dit jaar 20 jaar bestaat? 

In 2003 werd het UKON opgericht door het

Radboudumc en 5 zorgorganisaties. Inmiddels

bestaat het netwerk uit 20 organisaties!

Wist je dat... 
...wij een UKON Academy hebben? De UKON

Academy is hét scholingsplatform voor jou als

zorgprofessional werkzaam in de

ouderenzorg! Bekijk de Academy hier!

http://www.ukonacademy.nl/


Ga terug naar het programma

Leuk dat je aanwezig was op het UKON-symposium Voel jij je thuis?

Voelde jij je thuis?

Radboudumc 
Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, UKON

ukon.elg@radboudumc.nl 
www.ukonnetwerk.nl 

024-3618181

Geef je mening!
Help ons het UKON-symposium te verbeteren

door een korte vragenlijst na afloop van het

symposium in te vullen over het UKON-

symposium Voel jij je thuis? 

Klik hier om de evaluatie in te vullen!

https://www.ukonnetwerk.nl/actueel/agenda/evaluatie-ukon-symposium-2023/

