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In dit nummer:

Precies op de helft van de planning

Precies op de helft van 1
de planning

De derde periode van interviews afnemen bij
de verzorgenden (en andere gegevens verzamelen bij artsen en psychologen) ligt weer
achter ons. Met deze meetperiode in september en oktober zitten we precies op de helft
van de planning.

Werkdruk– en werkbe- 1
levingsonderzoek

In 2011 zijn drie meetperiodes uitgevoerd, in
de maanden februari/maart, mei/juni en september/oktober. Voor 2012 staan eveneens
dezelfde drie meetperiodes gepland.
Ook hebben we in de afgelopen periode
weer aan vier afdelingen van verschillende
verpleeghuizen in Nederland scholing gegeven over het project Grip op Probleemgedrag.
We krijgen van diverse kanten (afdelingen)
de vraag, of er al tussentijdse gegevens bekend zijn, waarop kan worden ingespeeld.
Helaas kunnen we niets zeggen over de uitkomsten, omdat die tot het einde van het
onderzoek geheim moeten blijven om het
onderzoek niet te beïnvloeden.

Werkdruk– en werkbelevingsonderzoek
In de volgende meetperiode (februari/maart
2012) worden –naast de bekende vragenlijsten over de bewoners– voor de tweede keer
de anonieme enveloppen uitgedeeld voor de
verzorgenden, met daarin de persoonlijke
vragenlijsten over werkdruk en werkbeleving. De verkregen informatie uit deze vragen wordt NIET terug gekoppeld naar de
afdelingshoofden.
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Leuke informatie:
• De onderzoeksassistentes
zijn deze meting weer met
open armen ontvangen.
Dat ervaren zij als zeer prettig. Ook als het op de dag
zelf soms niet helemaal
verliep volgens planning,
werd er altijd ruim tijd gemaakt om de interviews te
kunnen afnemen.
• De meetassistentes valt het
op, hoe betrokken de medewerkers zijn. De verzorgenden gaan zeer liefdevol
en betrokken met de bewoners om.
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Presentatie op UNO symposium en congres Moderne Dementiezorg
Het project Grip op Probleemgedrag is
als onderzoeksproject gepresenteerd
op het UNO lustrum symposium op 2
november jl. in de VU Amsterdam .
Het UNO is het Universitair Netwerk
Ouderenzorg, een samenwerkingsverband tussen diverse verpleeghuizen in
Nederland en het VU medisch centrum.

Meer informatie over dit symposium
is te vinden op http://www.vumc.nl/
afdelingen/UNO/onderwijs/
Symposia/6245621/

Op het congres Moderne Dementiezorg in Nieuwengein (28 november
jl.) was in één van de workshops
aandacht voor het project Grip op
Probleemgedrag. Sandra Zwijsen
heeft het project toegelicht en voorbeelden uit het zorgprogramma
laten zien.

.

De reactie uit de zaal was erg positief; velen waren enthousiast en
zouden zelf ook wel aan de slag
willen met het zorgprogramma.
Zie voor meer informatie:
www.modernedementiezorg.nl

Formulieren nabestellen
Binnen het zorgprogramma wordt met
verschillende kleuren formulieren gewerkt. De formulieren worden speciaal
op dik papier gedrukt, zodat ze gemakkelijk zijn in het gebruik en niet snel
verfrommelen.

Formulieren kunnen worden besteld
door Sandra Zwijsen te mailen
(s.zwijsen@vumc.nl). De formulieren
worden dan opgestuurd.

De medewerkers, die de scholing in
oktober/november 2011 hebben
gevolgd, ontvangen zo spoedig
mogelijk hun certificaat op naam.

Zelf kopiëren is dus niet nodig!

Wanneer een afdeling, die met het
zorgprogramma werkt (bijna) door de
voorraad formulieren heen is, kunnen
er gratis nieuwe formulieren besteld
worden.

In samenwerking met de Hogeschool
Utrecht wordt binnenkort een elearning module ontwikkeld, zodat ook
nieuwe medewerkers zich kunnen informeren over het zorgprogramma Grip
op Probleemgedrag.

Informeren van nieuwe bewoners (of hun vertegenwoordigers)
Bij aanvang van het project Grip op
Probleemgedrag is via de deelnemende
afdelingen aan alle bewoners –of hun
vertegenwoordigers- een brief met informatiefolder gegeven over het wetenschappelijk onderzoeksproject.

We kunnen ons voorstellen, dat de brief
en bijlage een beetje op de achter-

grond zijn geraakt en wellicht niet altijd
aan (vertegenwoordigers van) nieuwe
bewoners wordt gegeven. Dit is echter
wel de bedoeling!!
Daarom zullen we binnenkort de bedoelde brief ter herinnering nog een
keer sturen naar de afdelingshoofden
met het vriendelijke verzoek om deze
informatie door te geven aan nieuwe
bewoners of hun vertegenwoordigers.

VU medisch centrum
Verpleeghuisgeneeskunde

Even voorstellen:

Aan het project ‘Grip op Probleemgedrag werken vanuit de
VU medisch centrum en het Universitair Medisch Centrum St.
Radboud o.a. mee:
Prof. dr. Anne Margriet Pot
Is lid van de projectgroep Grip op
Probleemgedrag en o.a. werkzaam als hoogleraar Ouderenpsychologie bij de VU Amsterdam.
In de afgelopen 25 jaar heeft Anne Margriet zich gericht op verbetering van de geestelijke gezondheid van ouderen. Voert momenteel o.a. een landelijke monitoring uit naar de kwaliteit van zorg
voor mensen met dementie.

Prof. dr. Jan Eefsting

VU medisch centrum/EMGO+ instituut
Afdeling Verpleeghuisgeneeskunde
Van de Boechhorststraat 7
1081 BT Amsterdam
Telefoon: (020) 44.45.615

Is lid van de projectgroep
Grip op Probleemgedrag. En
in het dagelijks leven specialist ouderengeneeskunde in
Zwolle (tevens voorzitter van
de Raad van Bestuur bij
Zorgcominatie Zwolle). Sinds
2002 is hij verbonden aan de VU medische faculteit als
bijzonder hoogleraar ’Verpleeghuisgeneeskunde’. Jan
vindt het interessant om vanuit deze positie de verbinding
te kunnen leggen tussen de praktijk van de zorg en de
wetenschap.

E-mail: s.hazelhoff@vumc.nl

Wij wensen alle deelnemers en belangstellenden van Grip op
Probleemgedrag hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2012!!!
.

