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Waarom een universitair Waarom een universitair 
netwerk ouderenzorg?netwerk ouderenzorg?

�� Vakgroep verpleeghuisgeneeskunde heeft Vakgroep verpleeghuisgeneeskunde heeft 
geen patiëntengeen patiënten

�� Verpleeghuizen hebben geen Verpleeghuizen hebben geen 
onderzoekersonderzoekersonderzoekersonderzoekers

�� Onderzoeksbevindingen komen Onderzoeksbevindingen komen 
onvoldoende in de praktijkonvoldoende in de praktijk

�� Praktijkperikelen komen onvoldoende in Praktijkperikelen komen onvoldoende in 
het onderzoek terughet onderzoek terug

�� Studenten zien te weinig van de Studenten zien te weinig van de 
chronische zorgchronische zorg



Wat is het UNOWat is het UNO--VUmc?VUmc?

�� Samenwerkingsverband tussen VUmc en Samenwerkingsverband tussen VUmc en 
18 instellingen in de ouderenzorg (35 18 instellingen in de ouderenzorg (35 
verpleeghuizen, >50 verzorgingshuizen)verpleeghuizen, >50 verzorgingshuizen)verpleeghuizen, >50 verzorgingshuizen)verpleeghuizen, >50 verzorgingshuizen)

�� Doelstelling: door samenwerking bouwen Doelstelling: door samenwerking bouwen 
aan meer kennis over de beste aan meer kennis over de beste 
multidisciplinaire zorg voor kwetsbare multidisciplinaire zorg voor kwetsbare 
ouderenouderen



UNOUNO--VUmc VUmc -- brug tussen brug tussen 
wetenschap en praktijkwetenschap en praktijk

Wederzijdse inspiratieWederzijdse inspiratie

Onderzoek geïnspireerd door Onderzoek geïnspireerd door Onderzoek geïnspireerd door Onderzoek geïnspireerd door 
innovaties en vragen uit de innovaties en vragen uit de 

praktijkpraktijk

��
Zorg geïnspireerd door kennis Zorg geïnspireerd door kennis 

uit onderzoekuit onderzoek



Deelnemers UNODeelnemers UNO--VUmc VUmc 
20102010



SpeerpuntenSpeerpunten

�� CVACVA

�� Stemming en gedragStemming en gedrag�� Stemming en gedragStemming en gedrag

�� Geriatrische revalidatieGeriatrische revalidatie

�� ZorgorganisatieZorgorganisatie





ONDERZOEKONDERZOEK

�� Behandelmethode voor chronische wondenBehandelmethode voor chronische wonden

�� CVA bij mensen die blijvend zijn opgenomen CVA bij mensen die blijvend zijn opgenomen 
in VPH in VPH 

�� Valangst bij heupfracturenValangst bij heupfracturen

�� Pijn en onbegrepen gedrag bij dementiePijn en onbegrepen gedrag bij dementie

�� Grip op ProbleemgedragGrip op Probleemgedrag

�� Afstemming binnen multidisciplinaire zorgAfstemming binnen multidisciplinaire zorg



ONDERWIJS/DESKUNDIGHEONDERWIJS/DESKUNDIGHE
IDID

�� Platform presentatie onderzoek Platform presentatie onderzoek 

�� Jaarlijks symposium Jaarlijks symposium 

�� Wetenschappelijke scholingWetenschappelijke scholing

Scholingsdag verzorgendenScholingsdag verzorgenden�� Scholingsdag verzorgendenScholingsdag verzorgenden

�� Workshop therapeutisch klimaat CVA Workshop therapeutisch klimaat CVA 
revalidatierevalidatie



PATIËNTENZORGPATIËNTENZORG

�� MeetinstrumentenMeetinstrumenten

�� Uitwisseling Best PracticesUitwisseling Best Practices

�� Uitwisseling Praktijkvoorbeelden (niet Uitwisseling Praktijkvoorbeelden (niet �� Uitwisseling Praktijkvoorbeelden (niet Uitwisseling Praktijkvoorbeelden (niet 
evidence based)evidence based)

�� ImplementatieImplementatie

�� TOPTOP--ouderenzorg VUmcouderenzorg VUmc



Hoe bereik je de Hoe bereik je de 
professionals?professionals?

Kenmerken van de instellingen:Kenmerken van de instellingen:

�� Zorg is multidisciplinair Zorg is multidisciplinair �� Zorg is multidisciplinair Zorg is multidisciplinair 

�� Veel mensen Veel mensen (aantal medewerkers (aantal medewerkers ≈ aantal bedden)≈ aantal bedden)

�� Grote verschillen in opleidingsniveauGrote verschillen in opleidingsniveau

�� Grote verschillen in ervaring met Grote verschillen in ervaring met 
wetenschappelijk onderzoekwetenschappelijk onderzoek



Hoe bereik je de Hoe bereik je de 
professionals (2)professionals (2)

DoelenDoelen

�� Vragen uit de praktijk Vragen uit de praktijk 

�� Implementatie resultatenImplementatie resultaten�� Implementatie resultatenImplementatie resultaten

�� Deelname aan onderzoekDeelname aan onderzoek

�� Ontwikkelen ‘academische houding’ Ontwikkelen ‘academische houding’ 
��verwondering en nieuwsgierigheidverwondering en nieuwsgierigheid



Hoe bereik je de Hoe bereik je de 
professionals (3)professionals (3)

MethodenMethoden

�� InformatieInformatie

�� Structuur Structuur �� Structuur Structuur 

�� Aanbod deskundigheidsbevorderingAanbod deskundigheidsbevordering

�� Betrekken bij beleidsplanBetrekken bij beleidsplan

�� Alle projecten praktijkgerichtAlle projecten praktijkgericht
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Hoe bereik je de Hoe bereik je de 
professionals (3)professionals (3)

MethodenMethoden

�� InformatieInformatie

�� Structuur Structuur �� Structuur Structuur 

�� Aanbod deskundigheidsbevorderingAanbod deskundigheidsbevordering

�� Betrekken bij beleidsplanBetrekken bij beleidsplan

�� Alle projecten praktijkgerichtAlle projecten praktijkgericht


