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In dit nummer:

De ervaringen van de onderzoeksassistentes
De onderzoeksassistentes Désirée, Tamara,
Jessica, Joanne, Julianne en Sandy zijn weer
hartelijk ontvangen op de afdelingen van de
verpleeghuizen, die meedoen aan het onderzoek Grip op Probleemgedrag.
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Ook deze keer is de ervaring, dat de eerstverzorgenden goed meedoen aan het onderzoek en zeer hun best doen om de vragen zo
correct mogelijk te beantwoorden.
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De ondervraagde evv’’ers kennen de bewoners goed en laten zien, dat ze erg begaan
zijn met hun welzijn.

Verloop project Grip
op Probleemgedrag

3

De nieuwe onderzoekassistentes hebben bij
ons aangegeven veel respect te hebben voor
de evv’ers en voor het werk, dat ze dagelijks
doen.

Interessante informatie:

De vorige meetperiode

• De onderzoeksassistentes
zijn niet op de hoogte van
het zorgprogramma, noch
van de scholingsdata. Dit
om er voor te zorgen, dat
er door hen geen beïnvloeding kan ontstaan tijdens
de interviews met de verzorgenden. Zo houden we
de gegeven informatie
zuiver.

De gegevens van de vorige meetperiode zijn
inmiddels allemaal verwerkt. Helaas kunnen
we nog weinig zeggen over de uitkomsten,
omdat die tot het einde van het onderzoek
geheim moeten blijven om het onderzoek
niet te beïnvloeden.
Wat we wel kunnen vermelden is dat er in
totaal 370 bewoners gemeten zijn in de 17
deelnemende verpleeghuizen.

• De medewerk(st)ers, die de
scholing hebben gevolgd,
ontvangen zo mogelijk op
de tweede scholingsdag
een certificaat op naam.

Tijdens de vorige meting werd ook de vragenlijst voor afdelingsmedewerkers uitgedeeld. Deze lijst ging over werkdruk en werkbeleving. In totaal heeft 55% van de afdelingsmedewerkers deze lijst teruggestuurd.
Later in het onderzoek zal de lijst nogmaals
uitgedeeld worden (zie ook volgende pagina).
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Websites
Over het wetenschappelijk onderzoeksproject Grip op Probleemgedrag, een
gezamenlijk project van het Universitari
Medisch Centrum St. Radboud en de
VU medisch centrum zijn al diverse
(inter-)nationale publicaties verschenen
Zo kunt u op de website van het universitair netwerk ouderenzorg (UNO) van
het VUmc deze nieuwsbrief en andere
informatie over het project terugvinden:

Ook op de website van het universitair
kennisnetwerk ouderenzorg Nijmegen
(UKON) van het UMC st. Radboud
wordt het project vermeld:

.

http://www.umcn.nl/Research/
Departments/eerstelijnsgeneeskunde/
ukon/Pages/
GripopProbleemgedrag.aspx

http://www.vumc.nl/afdelingen/UNO/
StemmingEnGedrag/
GripOpProbleemgedrag/

Internationale publicatie
Over de opzet van de studie naar de
effectiviteit van het zorgprogramma
Grip op Probleemgedrag is recent een
artikel verschenen in BMC Health services research. Dit is een online tijdschrift
waarin wetenschappelijke onderzoeken
binnen de gezondheidszorg worden
gepubliceerd. Het artikel is terug te vinden op: http://
www.biomedcentral.com/14726963/11/41

Het project Grip op Probleemgedrag
wordt in september 2011
gepresenteerd op een poster op het
internationale congres van de
International Psychogeriatrics
Association (IPA)

De volgende meetperiode
Volgende meting bewoners:

Volgende meting medewerkers:

De derde screeningsperiode voor de
bewoners wordt gepland in de periode
vanaf 19 september tot en met 28 oktober 2011.

Het volgende werkdruk en belevingsonderzoek voor de medewerkers wordt verspreid bij de vierde meting, in februari/maart 2012.

Uiteraard nemen de onderzoeksassistentes weer lekkers mee voor de Grip
op Probleemgedrag-snoeppot.

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:
Martin Smalbrugge

Martin is projectleider bij Grip op Probleemgedrag. Hij is specialist ouderengeneeskunde en hoofd van de beroepsopleiding voor specialisten ouderengeneeskunde, Gerion in Amsterdam. Martin is gepromoveerd op een
onderzoek naar angst en depressie bij
verpleeghuisbewoners en begeleidt
naast Grip op Probleemgedrag ook
andere projecten op het gebied van angst, depressie en
CVA in het verpleeghuis.

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

Debby Gerritsen
Debby is ouderenpsycholoog en werkzaam als senior onderzoeker bij het
Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) van het UMC
Radboud in Nijmegen. Zij is gepromoveerd op een onderzoek naar het meten van kwaliteit van leven in het verpleeghuis. Naast het project Grip op
Probleemgedrag begeleidt ze ook andere onderzoeken op het gebied ouderenzorg, bijvoorbeeld het project Doen bij Depressie (over een nieuwe
aanpak van depressie in het verpleeghuis)

E-mail: s.hazelhoff@vumc.nl

Verloop project Grip op Probleemgedrag
Het onderzoeksproject Grip op Probleemgedrag is een vier-jarig project.
Gedurende deze periode vindt de ontwikkeling en implementatie van het
zorgprogramma plaats, de dataverzameling over de effecten van het zorgprogramma en de verwerking van de
resultaten.

Het project is gestart op 1maart 2010
en zal dus tot 1 maart 2014 lopen.

Het eerste jaar is vooral gebruikt om het
zorgprogramma te ontwikkelen en instellingen te werven die deel wilden
nemen aan het project.

Vanaf februari 2011 zijn we gestart met
de implementatie van het zorgprogram-

ma in de eerste paar instellingen. Daarnaast vinden in elke deelnemende instellingen sindsdien elke 4 maanden
interviews plaats over de bewoners van
de deelnemende organisaties.

Op basis van loting is bepaald wanneer
welke deelnemende instelling scholing
krijgt over het zorgprogramma. In totaal
zijn de 17 instellingen verdeeld over 5
groepen, die tussen februari 2011 en
juni 2012 geschoold zullen worden.
Uiteindelijk werken na juni 2012 alle
deelnemende instellingen volgens het
zorgprogramma Grip op Probleemgedrag.

