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VAN HET BESTUUR
Beste NVG-KNOWS leden
Het nieuwe jaar is alweer begonnen en zo is het laatste jaar van
het tweede decennium van de 21ste eeuw voorbij. Twintig jaar
geleden zou het internet op zwart gaan en volgens sommigen
zelfs de wereld vergaan bij het wisselen van het millennium. Ze
zijn er allebei nog. Alleen ziet die wereld er inmiddels wel wat
anders uit dan veel mensen toen verwachtten. Vooral de
ontwikkelingen rondom technologie zijn sindsdien enorm– velen
verwachten hier in het komende decennium een grote transitie
die flinke gevolgen zal hebben voor onze gezondheid, de
gezondheidszorg, de nieuwsvoorziening, het onderwijs, onze
mobiliteit, ons sociaal leven, kortom voor onze samenleving als
geheel.
Ook binnen de gerontologie komt er steeds meer aandacht voor
het thema technologie. Zo waren er tijdens het jaarlijkse congres
van de Gerontological Society of America in november jl. meer
dan 65 papers en posters over technology. Ook tijdens ons
Nationaal Gerontologiecongres op 1 november 2019 stond
technologie centraal – zowel in één van de keynote lectures als
ook in verschillende parallelsessies. Over beide congressen kunt
u meer lezen in deze Nieuwsbrief.
Verder treft u weer een aantal andere wetenswaardigheden aan.
Emeritus professor Dorly Deeg, oud-voorzitter van NVG-KNOWS,
heeft onder de titel ‘Gewonnen Jaren – Heldere inzichten over
hoe wij ouder worden’ recent een boek gepubliceerd. We
bespreken het in deze Nieuwsbrief. Tevens komt onder meer ook
het proefschrift van Annelieke Driessen (Een goed leven mét
dementie) aan de orde. Onze School of Gerontology heeft op 23
oktober jl. een netwerkbijeenkomst in Eindhoven gehad over
eenzaamheid. Bovendien wordt het Europese Marie Curie project
TRANS-SENIOR in deze Nieuwsbrief toegelicht. Ten slotte zijn
verschillende nieuwe mensen bij ons bestuur betrokken. Daar
zijn we heel blij mee en zij stellen zich kort voor in de Nieuwsbrief.
Mocht u op- of aanmerkingen hebben op de Nieuwsbrief, dan
horen we dat natuurlijk graag.
Ik wens u weer veel leesplezier en (alsnog) een heel voorspoedig
2020.

Bestuur NVG-KNOWS

Dr. Eric Schoenmakers (bestuurslid)
Dr. Susan Picavet (penningmeester)
Dr. Bianca Suanet (bestuurslid)
Dr. Ir. Simone de Bruin (secretaris)
Dr. Rixt Zijlstra (bestuurslid)
Dr. Maaike Dautzenberg (bestuurslid)
Prof. Dr. Ruud Kempen (voorzitter)

Over ons
De Nederlandse Vereniging voor
Gerontologie: Kennisnetwerk Ouder
Worden en Samenleving (NVG-KNOWS)
stimuleert de kennisontwikkeling, verspreiding en -toepassing van de
gerontologie, de leer van de veroudering
en het ouder worden, en bevordert de
verbinding tussen professionals in de
gerontologie:
wetenschappelijk
onderzoekers en de professionals in de
praktijk vanuit verschillende disciplines.
Door te werken aan kennis en
samenwerking leveren we een bijdrage
aan het verbeteren van de kwaliteit van
leven tijdens het ouder worden □

Met vriendelijke groet,
Ruud Kempen,
Voorzitter □

Heeft u een bijdrage voor de Nieuwsbrief?
Dan kunt u deze sturen naar:
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NVG-KNOWS lid MAAIKE DAUTZENBERG
stelt zich voor
Ik ben Maaike Dautzenberg, opgeleid als
medisch socioloog/antropoloog. Ik ben
mijn loopbaan gestart als onderzoeker in
India, Pakistan en Tanzania.
Sinds 1994 werk ik op het vlak van organisatie van
ouderenzorg. In 2000 promoveerde ik aan Maastricht
University op de belasting van mantelzorgers van
thuiswonende ouderen. Vervolgens heb ik als senior
onderzoeker en onderzoekscoördinator gewerkt bij
Huisartsgeneeskunde en IQ Healthcare (Maastricht
University en Radboudumc), en als adjunct-directeur
van een internationale afdeling aan Maastricht
University. Ik leidde onderzoek, begeleidde promovendi
en was projectleider op het vlak van de kwaliteit van
huisartsenzorg, thuiszorg, polyfarmacie, transmurale
zorg en palliatieve zorg. Later deed ik vooral
beleidsonderzoek en gaf aan diverse Ministeries,
gemeenten en zorgverzekeraars advies over de sector
zorg en welzijn en met name het wijkgerichte werken,
de samenwerking formele en informele zorg, en sociale
samenhang.
Sedert de afgelopen jaren haal ik vooral voldoening uit
kennisoverdracht en doceer ik aan Hogescholen op
Bachelor en Masterniveau aan gespecialiseerde
verpleegkundige met carrière-ambities. Vanaf augustus
2019 werk ik bij de Deeltijdacademie AVD van Avans
Hogescholen.
In mijn vrije tijd speel ik harp of dans ik de Argentijnse
tango en ben ik actief in diverse bewonersplatforms in
Vught, waar ik woon.
Graag zou ik mijn expertise en mijn bestuurlijke ervaring
inzetten om met de NVG-KNOWS het beleid uit te zetten
voor de activiteiten die de vereniging organiseert.
Daarbij sluit ik graag aan op actuele ontwikkelingen en
heb ik een goede neus voor wat ‘nieuw is onder de zon’.
□

NVG-KNOWS lid LEONIE DE
OLDE stelt zich voor
Mijn naam is Leonie de Olde,
ik ben 41 jaar en sinds deze
maand
werkzaam
als
secretarieel ondersteuner
voor NVG-KNOWS.
Na
20
jaar
werkervaring
als
Directiesecretaresse/ Office Manager bij
verschillende organisaties, ben ik dit jaar mijn
eigen onderneming gestart als Virtual
Assistant/Freelance Office Support.
Ik kijk ernaar uit de vereniging snel beter te
leren kennen en mooie stappen te mogen
maken met het bestuur om hen optimaal te
kunnen ondersteunen.
Naast mijn eigen bedrijf ben ik moeder van 3
kinderen (7, 6 en 3 jaar) en wandel ik graag in
onze mooie omgeving van de Overbetuwe.
Heb je vragen? Neem gerust contact met mij
op via NVG@solcon.nl □
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NVG-KNOWS lid TEUNI ROOIJACKERS stelt zich voor
Naam: Teuni Rooijackers
Functie: Promovendus
Werkplek: Universiteit Maastricht
Wat ik heb met gerontologie: Afgestudeerd aan Wageningen University, Nutrition and Health, specialisatie
Epidemiology and Public Health, met een focus op Nutrition Later in Life. Parallel aan mijn studie heb ik zeven jaar
gewerkt in een verzorgingshuis. Momenteel ben ik werkzaam als promovenda bij de vakgroep Health Services
Research (Maastricht University). Daar evalueer ik een scholingsprogramma (genaamd Blijf Actief Thuis) voor
thuiszorgmedewerkers gericht op het stimuleren van bewegen en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen.
Waarom ik lid ben van NVG-KNOWS: Ik ben lid om onderzoekers in het veld te leren kennen én om te verkennen hoe
we kunnen samenwerken (o.a. tijdens congressen en symposia). Ook wil ik op de hoogte blijven van de meest recente
onderzoeken en activiteiten binnen het vakgebied. Als lid van de werkgroep ‘Communicatie en (inter-) nationale
profilering NVG-KNOWS’, hoop ik de communicatie tussen leden en de naamsbekendheid van de vereniging te
kunnen vergroten. □

Kom jij de werkgroep Communicatie en
(inter-) nationale profilering versterken?
De Nederlandse Vereniging voor Gerontologie (NVG-KNOWS)
zet zich in om professionals en onderzoekers werkzaam op het gebied
van gerontologie te verbinden, en samenwerking en kennisuitwisseling
te bevorderen. De vereniging kent twee werkgroepen:
 Werkgroep Communicatie en (inter-) nationale profilering
 Werkgroep Onderzoek, Onderwijs en Professionalisering
De werkgroep Communicatie en (inter-) nationale profilering is op zoek
naar versterking. De werkgroep houdt zich bezig met ledenwerving,
ledenbinding en informatievoorziening aan leden en niet-leden. We
verzorgen de website, LinkedIn pagina en Nieuwsbrief. Ook zijn we actief
met het promoten van het Nationaal Gerontologiecongres en de
Geriatriedagen (6-7 feb.). Daarnaast is er ruimte voor nieuwe
initiatieven, zoals het opzetten van een online seminar series en een
buddyproject (waarin gedurende 12 maanden senior-leden worden
gekoppeld aan junior-leden om van elkaar te leren en elkaars netwerk
te versterken).
Lijkt het je leuk om de werkgroep te komen versterken? Wat je ervoor
terugkrijgt:
 Ervaring met bestuurswerkzaamheden
 Uitbreiding van je netwerk
 Bijdragen aan het samenbrengen van gerontologen in Nederland
 Bijdragen aan kennisuitwisseling tussen gerontologen in Nederland
Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Silke Metzelthin
s.metzelthin@maastrichtuniversity.nl □

Vacature
bestuurslid NVG-KNOWS
Vanwege het bereiken van de
maximale
zittingstermijn
van
bestuurslid Rixt Zijlstra ontstaat er een
vacature in het bestuur van NVGKNOWS.
Als bestuurslid vergader je zesmaal per
jaar, afwisselend in ’s Hertogenbosch en
Eindhoven. Activiteiten als (mede)
organisatie van de Geriatriedagen, het
Nationaal Gerontologiecongres, de
jaarlijkse studiemiddag, contacten met
o.a. de werkgroep ‘Communicatie en
(inter-) nationale profilering’ worden
onder de bestuursleden verdeeld op
basis van belangstelling, dus je vindt
altijd een activiteit die bij je past.
Daarnaast krijg je de gelegenheid je
netwerk uit te breiden door de vele
(inter-) nationale contacten van NVGKNOWS.
Belangstellenden kunnen zich met een
beknopte motivatie en CV tot uiterlijk 4
maart 2020 melden bij Ruud Kempen
g.kempen@maastrichtuniversity.nl. □
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Bijeenkomst eenzaamheid georganiseerd door de
School of Gerontology
Door: Eric Schoenmakers
De School of Gerontology streek woensdagmiddag 23 oktober neer bij Fontys
Hogescholen in Eindhoven. Hier was een programma georganiseerd met als
onderwerp ‘eenzaamheid’. Omdat de bijeenkomst in samenwerking met Eindhoven
in Contact en Fontys Hogescholen was georganiseerd ging het deze keer niet enkel
over ouderen, maar over eenzaamheid in het algemeen. Het publiek, zo’n zestig personen in totaal, bestond voor
een groot deel uit studenten van de Master Healthy Ageing Professional en andere Fontys opleidingen zoals
Toegepaste Gerontologie en Toegepaste Psychologie, maar er waren ook vertegenwoordigers uit het Eindhovense
werkveld, andere universiteiten en het ministerie van VWS.
In de eerste lezing behandelde Eric Schoenmakers (Fontys Hogescholen) zijn zoektocht naar
instrumenten om het gesprek over eenzaamheid makkelijker te maken en te verbeteren.
Vervolgens was het woord aan drie studenten die onderzoek hebben gedaan naar
eenzaamheid bij studenten van Fontys. Zij vroegen in een pitch om hulp van het publiek om
de onderzoeksresultaten te vertalen naar een innovatie die zij willen gaan
ontwikkelen. Tot slot was het woord aan Sara Marsillas (Matiafundazioa, Madrid). Zij vertelde
over eenzaamheid in Baskenland en hoe eenzaamheid daar soms als ‘positief’ wordt geduid.
Na de presentaties was er een netwerkborrel om bevindingen, ervaringen en contactgegevens
uit te wisselen.
De School of Gerontology is een initiatief van NVG-KNOWS waarbij tweemaal per jaar op wisselende locaties in
Nederland een bijeenkomst wordt georganiseerd over een gerontologisch thema. Het doel is kennis opdoen,
maar vooral netwerken met anderen. We richten ons in het bijzonder op startende professionals (in opleiding),
maar iedereen is welkom. De volgende School of Gerontology is waarschijnlijk in de eerste helft van 2020. □

BOEKBESPREKING
Door: Geeske Peeters
Dorly Deeg. Gewonnen jaren: Heldere inzichten over hoe wij ouder worden
Ambo|Anthos, 2019
In Gewonnen jaren beschrijft Prof. Dorly Deeg in heldere taal wat ouder worden betekent
voor lichamelijk, sociaal, cognitief en emotioneel functioneren. Per domein van functioneren
beschrijft zij wat er verandert met de leeftijd, welke factoren op dat proces van invloed zijn en
hoe plezier in het leven te blijven houden ondanks die veranderingen. Hierbij put zij uit de rijke
informatie die de Longitudinal Aging Study Amsterdam, kortweg LASA genoemd, in haar ruim
25-jarige bestaan heeft opgeleverd. De wetenschappelijke informatie wordt afgewisseld met
anekdotes uit de literatuur en persoonlijke ervaringen.
Het boek staat boordevol interessante wetenswaardigheden die voor iedereen relevant zijn,
hoe oud je ook bent. Maar hoe laat dit boek zich het best omschrijven: is het een feitelijke
roman of een prettig lezend wetenschappelijk boek? □
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Gerõn
Een greep uit de artikelen die in Gerõn Nr. 2-3-4 zijn verschenen. De gehele editie is terug te vinden op
www.gerontijdschrift.nl

Hoe Ageproof is uw wijk?
Door: Johan Osté, Laura Hakvoort, Esther Reith
De verwachting is dat het aantal 65-plussers in Amsterdam tot 2040 zal toenemen met 70.000. Het door de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ontwikkelde model van Age Friendly City is goed bruikbaar om de
verschillende, voor ouderen belangrijke, beleidsterreinen met elkaar te verbinden. Maar hoe werkt dat in de
praktijk?

Burgerinitiatieven en samenwerking: systeemdenken én systeemwenken voor goed beleid
Door: Tom Braes
Het “ideaal van samenwerken tussen overheid, professionals en burgers” roept tal van interessante vragen
op. Die vragen illustreren boven alles de expliciete en impliciete rijkdom aan variaties, fluctuaties en
interacties die burgerinitiatieven met zich meebrengen. Burgerinitiatieven kunnen een leerschool en
laboratorium zijn voor al de integrerende en netwerkende bewegingen die volop vorm en uitwerking krijgen
op diverse niveaus van zorg en welzijn.

Vergrijzing wereldwijd: eerder oud dan rijk?
Door: Nicole van der Gaag & Leo van Wissen
Vergrijzing is een wereldwijd fenomeen. Ook in landen waar de vergrijzing op dit moment nog ver weg is,
zoals in Afrika, zal het aantal ouderen de komende decennia in rap tempo gaan stijgen. Als dit echter
samengaat met een forse daling van het kindertal en verbetering van de economie zijn er op termijn wellicht
nog kansen voor een betere oude dag.

Verder lezen?
Wil je deze én andere artikelen helemaal lezen? Je kunt
deze terugvinden op de nieuwe website van Gerõn, welke nog in ontwikkeling is: www.gerontijdschrift.nl
Met deze digitale versie heeft iedereen toegang tot de edities
en artikelen die ieder kwartaal verschijnen.
Je kunt je ook aanmelden voor de Nieuwsbrief:
info@gerontijdshrift.nl □
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TERUGKOPPELING NATIONAAL GERONTOLOGIECONGRES
Samen worden we ouder | een verslag van
het Nationaal Gerontologiecongres 2019
Door: Eric Schoenmakers
Het 15e Nationaal Gerontologiecongres stond vrijdag 1
november 2019 in mijn agenda. Ik denk dat dit mijn vierde of
vijfde deelname was. Helaas heb ik de eerste tien of elf
edities moeten missen. Helaas, want voor mij is het Nationaal
Gerontologiecongres een tweejaarlijks hoogtepunt. De
inhoudelijke bijdragen zijn altijd van hoog niveau, leerzaam
en vernieuwend. Bovendien biedt dit congres altijd veel
mogelijkheden om te netwerken met collega’s. Congres en
reünie in één dus, ideaal voor mij. ‘Samen worden we ouder’
was het thema van het congres. Dat geldt ook voor mij en
mijn netwerk in de Nederlandse gerontologie.
Dit jaar zat ik voor het eerst in de congrescommissie en mocht
ik dus meedenken over de invulling van het programma. Mijn
mening is dus gekleurd, maar ik vond het programma
fantastisch. Plenair spraken Marian Adriaansen over
‘veroudering en technologie’ en Dorret Boomsma over
‘tweelingen en veroudering’. Beide lezingen kenden een heel
andere inhoud en een heel ander karakter. Marian
Adriaansen bediende het publiek met een overzichtelijke
uiteenzetting van de (on)mogelijkheden van de huidige
technologie. Dorret Boomsma daagde de zaal uit met
hoogstaande kennis uit het tweelingenonderzoek.

In de deelsessies was aandacht voor narratieven,
eenzaamheid, verschillen tussen mannen en vrouwen,
zorg, toekomst, innovatie, leeftijdsdiscriminatie en nog
veel meer. Het blijft altijd moeilijk om keuzes te maken uit
zo’n divers spectrum aan parallelsessies. Dit jaar stond
ook een aantal workshops op de planning. Een mooie
aanvulling op het programma, waarbij deelnemers meer
werden uitgenodigd te participeren.
Waar we niet omheen kunnen, is dat het aantal bezoekers
lager was dan gehoopt. Dat is jammer, want een dergelijk
kwalitatief hoogstaand programma wil je graag met meer
mensen delen. Hopelijk lukt het de niet-bezoekers om de
gemiste kennis op een andere manier tot zich te nemen.
Ondanks dat ze dan de goede netwerkmogelijkheden van
het congres gemist hebben, hebben ze in ieder geval de
rijkdom aan informatie tot zich kunnen nemen. Mijn 15e
Nationaal Gerontologiecongres was in ieder geval zeer
geslaagd. Ik kijk nu al uit naar de 16e editie. □

Een terugblik op het Nationaal Gerontologiecongres
Door: Rowan ten Kate en Feline Platzer
Op vrijdag 1 november 2019 werd het 15e Nationaal
Gerontologiecongres gehouden in Ede. Voor ons, Rowan en
Feline, was het de eerste keer dat wij deelnamen aan het
congres. Als PhD studenten was het een mooie kans om ons
onderzoek te presenteren en meer te leren over
gerontologisch onderzoek in Nederland.
De dag begon met een interessante opening van Dr. Marian
Adriaansen over hoe technologie ingezet kan worden bij
ouderen. Hierbij werd verteld wat de voordelen en eventuele
ethische nadelen kunnen zijn van technologie. Zo komt het

voor dat ouderen technologische hulpmiddelen krijgen,
maar niet goed begeleid worden in het gebruik ervan. De
presentatie werd afgesloten met een humoristisch
filmpje dat liet zien dat ouderen technologie ook in hun
voordeel kunnen (mis)bruiken.
Na de opening was er een uitgebreid aanbod van thema’s
in drie presentatierondes waarin verschillende facetten
van gerontologisch onderzoek aan bod kwamen. Hierdoor
kregen wij een goede indruk van wat er speelt in het veld.
Omdat er veel interessante thema’s waren, was het lastig
om een sessie te kiezen: een luxeprobleem!
>
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<vervolg>
Een
terugblik
Gerontologiecongres

op

het

Nationaal

De presentatierondes waren ideaal om onderzoekers te
ontmoeten die met dezelfde onderwerpen en interesses
bezig zijn. Om een indruk te geven: Rowan gaf een
presentatie over haar onderzoek naar sociale en
emotionele eenzaamheid onder oudere migranten en
Feline gaf een presentatie over haar onderzoek naar de
perceptie van ouderen met een lage sociaaleconomische
status jegens positieve gezondheid.

Voor Feline was de afsluiting van het congres extra
bijzonder omdat zij de Janneke Witsenburg prijs won
voor de beste presentatie. Al met al was voor ons deze
dag een ideale manier om in aanraking te komen met het
gerontologisch werkveld, onze onderzoeken te
presenteren en meer te leren van andere onderzoekers.
De sfeer was gezellig en er was een goede mix van jonge
en ervaren onderzoekers, en praktijkgericht en
theoretisch onderzoek.

Tot de 16e editie! □
De afsluitende presentatie, de Professor Knook lezing,
werd gegeven door Prof. dr. Dorret Boomsma over
genetisch onderzoek naar tweelingen en ouder worden.
Winnaar Janneke
Zij gaf een interessant overzicht op de invloed van
genen op de gezondheid en hoe deze invloed
2019
verandert gedurende de levensloop.
Door: Feline Platzer

Witsenburg Posterprijs

Winnaar Joep Munnichs Scriptieprijs
Door: Nils Plomp
Er is veel onderzoek
naar waarom oudere
werknemers al voor de
pensioenleeftijd
stoppen met betaald
werk. Er ontbrak
echter nog onderzoek specifiek naar oudere
werknemers met fysieke beperkingen.
Ik heb hier dan ook onderzoek naar verricht, als
onderdeel van mijn master Health Sciences - Policy
and Organization of Healthcare aan de Vrije
Universiteit Amsterdam. Aangezien het goed kan
zijn dat werknemers met een fysieke beperking
een andere reden hebben om te stoppen dan
werknemers zonder beperkingen, heb ik deze
groepen werknemers los van elkaar onderzocht.
Uit mijn analyse van LASA-data bleek er een
verband te zijn tussen een aantal factoren en een
vervroegd werkeinde: het geven van mantelzorg,
een grote sociale kring, een laag zelfvertrouwen en
een lage zelfeffectiviteit (het geloof in het eigen
vermogen om een taak goed te volbrengen). □

Tijdens
het
Nationaal
Gerontologiecongres
2019
heeft Feline Platzer van de
Rijksuniversiteit Groningen
en het Universitair Medisch
Centrum Groningen een presentatie gegeven over het gebruik
van de foto-elicitatie methode in onderzoek naar ouderen.
Tijdens haar onderzoek is de foto-elicitatie methode ingezet
om meer te weten te komen over de perceptie die ouderen
hebben van Positieve Gezondheid.
In dit onderzoek hebben zeventien ouderen op tien foto’s
gerelateerd aan gezondheid gereageerd tijdens een interview.
De foto-elicitatie methode zorgde ervoor dat deelnemers
openlijk konden reflecteren op de verschillende aspecten van
gezondheid. Zo gaven deelnemers bijvoorbeeld aan dat vooral
de sociale gezondheid, zoals het hebben van een partner,
familie en een netwerk, van invloed is op de beleving van de
fysieke en mentale gezondheid. Deze inzichten kunnen helpen
bij de ontwikkeling van gezondheidsinterventies voor deze
doelgroep door meer aan te sluiten bij het sociale aspect van
gezondheid. Na afloop van de presentatie kwam er een
interessante discussie in de groep over wat ‘’gezondheid’’ nou
eigenlijk betekent.
De presentatie van Feline won aan het einde van het Nationaal
Gerontologiecongres de Janneke Witsenburg prijs 2019! □
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Winnaar Professor Schreuder Dissertatieprijs
Door: Noralie Geessink
Wat een eer! Op 1 november 2019 mocht ik de
Professor Schreuder Dissertatieprijs in ontvangst
nemen
tijdens
het
15e
Nationaal
Gerontologiecongres in Ede voor mijn proefschrift
getiteld “Optimizing the shared decision-making
process among older patients with colorectal or
pacnreatic cancer”.
Het aantal ouderen met kanker neemt toe.
Technologische
ontwikkelingen
en
nieuwe
chirurgische technieken zorgen ervoor dat patiënten
op steeds oudere leeftijd geopereerd kunnen
worden. Echter, door bijkomende ziekten en
kwetsbaarheid hebben deze patiënten een verhoogd
risico op negatieve uitkomsten en worden
behandelbesluiten steeds complexer. Voorbeelden
van dergelijke hoog-risico procedures zijn operaties
bij ouderen met darm- of alvleesklierkanker, waar
behandelalternatieven beschikbaar zijn. Juist bij
kwetsbare ouderen is vaak niet de kwantiteit maar de
kwaliteit van leven en functioneren belangrijk. Om
patiënten te betrekken in de moeilijke
besluitvorming en patiënt gewenste zorg te leveren,
wordt gedeelde besluitvorming breed aanbevolen.

Het doel van mijn proefschrift was om het gedeelde
besluitvormingsproces bij oudere patiënten met darm- of
alvleesklierkanker te optimaliseren. Daarvoor werd de
EASYcare in Geriatric Onco-surgery (EASY-GO) interventie
ontwikkeld, bestaande uit een training en werkmethode
gericht op het in kaart brengen van de kwetsbaarheid van
ouderen en het toepassen van gedeelde besluitvorming. De
interventie werd geïntroduceerd op de polikliniek Heelkunde
van het Radboudumc.
Analyses van gespreksvoering tussen oudere patiënten en
chirurgen toonden aan dat gedeelde besluitvorming slechts in
de minderheid van de gesprekken naar voren kwam. Na het
trainen van chirurgen en verpleegkundig specialisten werd
gezien dat patiëntervaringen
als tevredenheid en betrokkenheid een verandering in de
richting van verbeterde
besluitvorming lieten zien.
Ik wil NVG-KNOWS
heel hartelijk danken voor deze
bijzondere stimuleringsprijs.
Link proefschrift:
https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/194286/194286.pdf

□

ONDERZOEK IN DE SCHIJNWERPERS
VERHUIZEN IS EEN WERKWOORD: OUDEREN ALS CO-ONDERZOEKERS
Door: Carolien Smits
Een groep van vijf Overijsselse senioren
onderzocht als co-onderzoekers de afgelopen
drie jaar, onder begeleiding van het
Windesheimlectoraat Innoveren met Ouderen,
de ervaringen van ouderen die op latere
leeftijd naar Overijssel zijn verhuisd.
Twee onderzoeksvragen zijn beantwoord:

1.

Hoe ervaren ouderen het ouder worden in een plaats waar
ze na hun 55e zijn gaan wonen van buiten Overijssel?
(interviews met 20 oudere respondenten)

2.

Hoe kunnen ouderen als co-onderzoeker bijdragen aan
beter en meer valide wetenschappelijk onderzoek?
(interviews en groepsevaluatie met co-onderzoekers) >
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<VERVOLG> VERHUIZEN IS EEN WERKWOORD: OUDEREN ALS COONDERZOEKERS

RESULTATEN 1: VERHUIZEN OP LATERE LEEFTIJD

RESULTATEN 2: OUDEREN ALS CO-ONDERZOEKERS

De analyses van de 20 interviews resulteerden in
twee thema’s:

Oudere
co-onderzoekers
zijn
gericht
op
zelfontplooiing: nieuwe dingen leren. Ze willen iets
betekenen voor hun omgeving. De co-onderzoekers
ervaren dat een interviewer uit dezelfde levensfase
gemakkelijk contact maakt met oudere respondenten.

Thema 1: Verhuizen is een werkwoord
Verhuizen en je aanpassen kost tijd en moeite. Verhuizen
vraagt bewustzijn van wat je wilt en wat kan. Het helpt als
je een open instelling hebt en het is belangrijk om bewust
(al dan niet) stappen te zetten om contact te leggen met
mensen in de nieuwe omgeving.
Thema 2: Ouder worden hier
In het nieuwe huis of woonplaats kun je goed of minder
goed oud worden. Dat heeft te maken met je thuis
voelen. Je kunt er bij lichamelijke achteruitgang voor
kiezen om te blijven wonen waar je je nu thuis voelt
vanwege de sociale contacten en de natuur/
voorzieningen. Je kunt ook overwegen om te verhuizen
naar meer voorzieningen of naar je kinderen. Het vraagt
hoe dan ook aanpassing en balanceren tussen je eigen
vrijheid, rekening houden met anderen en met je
beperkingen.

CONCLUSIE
De ervaringen met het verhuizen op latere leeftijd zijn
divers. Het verhuizen kan bijdragen aan goed ouder
worden in de nieuwe woonomgeving. Dat vraagt van
de ouderen wel aandacht en tijd: vooraf, tijdens en na
de verhuizing. Ouderen hebben eigen afwegingen bij
de gemaakte keuzes en kijken bewust terug en vooruit.

AANBEVELINGEN VOOR ONDERWIJS EN BELEID:
-

-

Verwerk de onderzoeksresultaten in het curriculum van opleidingen zoals toegepaste gerontologie.
Informeer (aspirant) co-onderzoekers vooraf over de onderzoeksopzet en wat het van hen vraagt.
Zorg voor goede methodologische ondersteuning, tussentijdse evaluaties en randvoorwaarden zoals
onkostenvergoedingen.
Waardeer de bijdrage van de co-onderzoekers en vier de successen.
Besteed aandacht aan de diversiteit van de ouderen.
Speel in het beleid en in de communicatie met de doelgroepen en intermediairs in op het bewustzijn en de
strategieën van oudere verhuizers. Oudere verhuizers hebben zinnige overwegingen en strategieën rond het
al dan niet verhuizen.
Een digitale app kan potentiële verhuizers helpen bij de overwegingen en opties rond verhuizen en ouder
worden.
Erken de verhuisoverwegingen van ouderen, ook als ze niet aansluiten bij heersende argumenten zoals kleiner
wonen in de buurt van voorzieningen.
Wees alert op ouderen die na de verhuizing een partner verliezen of lichamelijk sterk achteruitgaan. Hetzelfde
geldt voor ouderen met negatieve verhuiservaringen. □
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TRANS-SENIOR | Het voorkomen en
verbeteren van transities in de ouderenzorg
Door: Bram de Boer
Begin 2019 is er een groot Europees project gestart,
gericht op innovaties in het verbeteren en voorkomen
van transities in de ouderenzorg: ‘TRANSitional care
innovation in SENIOR citizens (TRANS-SENIOR)’. In het
project werken zeven landen samen (België, Nederland,
Zwitserland, Italië, Duitsland, Polen en Israël) om
dertien jonge onderzoekers op te leiden tot
zorginnovators.
Achtergrond
Door ziekte of toenemende afhankelijkheid krijgen veel
ouderen te maken met transities tussen
zorginstellingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
opname in het ziekenhuis, of een verhuizing van thuis
naar het verpleeghuis. Zorgtransities verlopen nog niet
zoals het zou moeten en gaan gepaard met negatieve
gezondheidsuitkomsten.

Het TRANS-SENIOR-project onderzoekt
daarom 3 hoofddoelstellingen:
• Waar transities voorkomen kunnen worden;
• Hoe transities verbeterd kunnen worden als ze
daadwerkelijk noodzakelijk zijn;
• Hoe ouderen en mantelzorgers betrokken kunnen
worden bij innovaties in de transitiezorg en de
implementatie ervan.
De dertien onderzoekers (promovendi) werken aan twee
universiteiten in verschillende landen om een joint degree te
behalen. Maastricht University is betrokken bij zes van deze
promovendi, van wie drie hun onderzoek primair uitvoeren
binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg
https://www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl/
Voor meer informatie:
Dr. Hilde Verbeek h.verbeek@maastrichtuniversity.nl
Dr. Bram de Boer b.deboer@maastrichtuniversity.nl

De drie deelprojecten die primair vanuit Maastricht University plaatsvinden zijn:
Innovaties gericht op het
voorkomen
van
verpleeghuisopnames

Verbetering van de transitie van thuis
naar het verpleeghuis voor mensen met
dementie

Faciliterende en belemmerende factoren
bij het implementeren van verandering
binnen de transitiezorg voor ouderen

Om verpleeghuisopnames te
kunnen
voorkomen
zijn
innovatieve
interventies
nodig,
gericht
op
betekenisvolle activering van
ouderen om zo het langer
thuis wonen in de eigen
omgeving te ondersteunen.
Dit deelproject zal zich richten
op het ontwikkelen en testen
van een multidisciplinaire
eerstelijns
interventie.
Centraal in deze interventie
staat het bieden van zorg die
aansluit bij de individuele
capaciteiten en wensen van
ouderen.

De transitie van thuis naar het
verpleeghuis is een stressvolle en
emotionele gebeurtenis, zowel voor
mensen met dementie als hun familie.
Deze overgang kan hun kwaliteit van
leven ernstig bedreigen doordat het
leven zoals dat thuis wordt geleefd
verdwijnt en men zich aan moet passen
aan de organisatie van het verpleeghuis.
Zij ervaren dan ook regelmatig gevoelens
van angst, onrust, verwarring en
boosheid. Dit deelproject zal zich richten
op het ontwikkelen van een interventie
gericht op het verbeteren van deze
transitie, en deze vervolgens evalueren.
Uitgangspunt hierbij is het vergroten van
de kwaliteit van leven en kwaliteit van
zorg.

In praktijk worden vaak veel veranderingen
doorgevoerd om transities te voorkomen
en verbeteren. Desalniettemin blijft
wetenschappelijk
bewijs
over
de
effectiviteit voor ouderen en hun naasten
vaak uit. Ook is kennis voor duidelijke
richtlijnen nog gefragmenteerd.
Dit deelproject zal zich richten op
faciliterende en belemmerende factoren
die de implementatie van veranderingen
binnen de transitiezorg voor ouderen
beïnvloeden.
Er
zal
intensief
samengewerkt
worden
met
alle
deelprojecten in TRANS-SENIOR om zo
gezamenlijk te komen tot een tool box van
strategieën voor het evidence-based
implementeren van verandering binnen de
11
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Samenspel tussen huishoudelijke hulpen en oudere
cliënten
Door: Franka Bakker
Tijdens het Nationaal Gerontologiecongres 2019
mocht ik resultaten van een onderzoek naar het
samenspel tussen huishoudelijke hulpen en oudere
cliënten via een poster presenteren. Een interessant
onderwerp om vanuit gerontologisch perspectief te
benaderen;
Welke rollen hebben verschillende professionals
zoals huishoudelijke hulpen eigenlijk in het leven
van ouderen?
De
Participatieraad
Zwolle
signaleerde
dat
huishoudelijke hulp vanuit de Wmo waarschijnlijk
anders georganiseerd kan worden om nog beter bij te
dragen aan een goed leven voor oudere cliënten. De
gemeente Zwolle gaf opdracht om hier verkennend
onderzoek naar te doen; hoe krijgt het samenspel in de
praktijk vorm?
De Participatieraad, gemeente Zwolle, Deltionstudenten en -docent (MBO), Windesheim-studenten
en -onderzoeker (HBO), een cliënt, en huishoudelijke
hulpen en leidinggevenden van twee zorgorganisaties
(Carinova, Zonnehuisgroep) werkten samen in dit
onderzoek, in de vorm van een ‘living lab’. Het mooie
van deze aanpak was dat er veel meer discussies op
gang kwamen en inzichten verkregen werden dan enkel
inzichten in het samenspel van technische
huishoudelijke taken an sich. Eén van de vraagstukken
die naar boven kwam was: welke rollen heeft/geven we
de Wmo-hulp?

Hulpen hebben als primaire taak om huishoudelijke
werkzaamheden uit te voeren, voor een schoon en leefbaar
huis. Hulpen werken veelal solo en hebben geen diploma nodig
om huishoudelijke werkzaamheden uit te voeren. In de praktijk
is hun rol echter groter en handelen zij onbewust; zij signaleren
zaken die ‘niet pluis’ zijn, bieden een luisterend oor, verrichten
hand- en spandiensten (bv. met digitale zaken), begeleiden,
geven adviezen (bv. dagbesteding zoeken), en tonen
persoonlijke betrokkenheid. Hulpen zijn een belangrijk contact
voor cliënten – een van de weinigen die structureel een paar uur
per week aanwezig zijn – en als het ware onderdeel van hun
sociale netwerk. Om de primaire taak uit te voeren is het vaak
enorm doorwerken voor hulpen. Pauze hebben hulpen in eigen
tijd, en soms doen zij ook de administratie na werktijd. En vooral
door grote persoonlijke betrokkenheid in combinatie met de
toenemende zorgzwaarte onder cliënten (met soms specifieke
aandoeningen als dementie, depressie of Parkinson) gebeurt het
nog weleens dat er extra taken buiten de dienst van de hulp om
gedaan worden (bv. boodschapjes), of dat begeleiding of
‘binnen komen’ tijd kost die af gaat van de schoonmaaktijd.
Dit vraagstuk laat ook zien dat professionele ondersteuning niet
altijd tot bepaalde taken af te bakenen is. En, dat er misschien
ook kansen liggen om ondersteuning anders te organiseren
waarbij met een meer integrale gerontologische kijk naar een
passend ondersteuningsaanbod wordt gekeken. Welke rollen
zijn gewenst om aan te nemen, en hoe worden hulpen daarin
dan gewaardeerd, ondersteund en gefaciliteerd?
Dr. Franka Bakker, lectoraat Innoveren met Ouderen,
hogeschool Windesheim □
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GSA 2019
Annual Meeting van de GSA 2019
Door: Rixt Zijlstra
Van 13-17 november 2019 vond het
jaarlijkse congres van de Gerontological
Society of America (GSA) plaats in Austin,
Texas, “Live Music Capital of the World”.
Het congres telde meer dan 3000
presentaties en 4000 bezoekers uit 42
verschillende landen. Het thema was
“Strength in Age – Harnassing the Power
of Networks”.
Dr. Nicholas A. Christakis presenteerde de President’s
Opening Plenary Session. Hij is arts en sociale
wetenschapper, en zijn lezing ging over hoe sociale
verbindingen van invloed zijn op onze gezondheid,
welvaart, productiviteit en veiligheid. Menselijke
culturen over de wereld lijken verschillend, maar in zijn
onderzoek ziet hij bij het creëren van nieuwe
samenlevingen/netwerken steeds dezelfde acht
kenmerken: identiteit, liefde, vriendschap, sociale
netwerken, samenwerking, in-group preference,
gematigde hiërarchie, en sociaal leren en onderwijzen.
Om innovaties, zoals artificial intelligence en robotica,
te laten slagen en deel uit te laten maken van
samenlevingen zal met deze kenmerken rekening
moeten worden gehouden, aldus Christakis.
Het GSA congres kenmerkt zich door de ruime keuze aan
presentaties die tussen ’s ochtends acht uur en ’s
avonds half zeven bijgewoond kunnen worden. De
symposia worden georganiseerd binnen de vier secties
van de GSA: Behavioral and Social Sciences, Biological
Sciences, Health Sciences en Social Research, Policy,
and Practice. De posterssessies hebben een ruime en
unieke plaats in het programma, en ingericht op thema
is het gemakkelijk om een lange tijd te vertoeven tussen
de posters en onderzoekers. Vaak is het een goede
manier om collega-onderzoekers uit binnen- en
buitenland te treffen. Het programma heeft voor ieder
wat wils.

Thema’s waar ook dit jaar veel aandacht voor
was betroffen verpleeghuiszorg, technologie,
leefomgevingen, aging in place, lichamelijke
activiteit en onderwijs. Voor een volledig
overzicht van alle abstracts / thema’s:
Innovation in Aging, volume 3, Supplement 1
van 2019 .
Uiteraard biedt een meerdaags congres ook de gelegenheid om
het eigen netwerk te versterken. Niet alleen de sessies worden
hiervoor gebruikt, maar ook andere momenten binnen en
buiten het programma zoals GSA Fellows and International
Reception, GSA Fun Run and Walk, etentjes, etc. Idealiter proef
je ook wat van de plaatselijke cultuur! Een laatste leuk feitje over
het congres: oud-(bestuurs)lid Marja Aartsen (Oslo
Metropolitan University, NOVA Norwegian Social Research) en
huidig bestuurslid Rixt Zijlstra (Maastricht University) ontvingen
in 2019 de GSA Fellow status van de sectie Behavioral and
Social Sciences, de hoogste status van lidmaatschap van de GSA
en een erkenning voor uitmuntende, voortdurende
werkzaamheden binnen de gerontologie.
In 2020 vindt het congres plaats van 4-8 november in
Philadelphia. Tussen 31 januari en 12 maart kunnen abstracts
ingediend worden. Het belooft een bijzonder congres te worden
omdat de society 75 jaar bestaat. Het thema is “Turning 75: Why
Age Matters”. Voor meer informatie: www.geron.org □
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PROMOTIE
Een goed leven mét dementie. Promotie Annelieke Driessen
Door: Annelieke Driessen
Op 4 juli 2019 verdedigde antropoloog Annelieke
Driessen haar proefschrift getiteld ‘A good life with
dementia: Ethnographic Articulations of Everyday
Life and Care in Dutch nursing homes’ in de
Agenietenkapel van de Universiteit van Amsterdam.
In
de
Nederlandse
samenleving,
waarin
zelfredzaamheid en onafhankelijkheid hoog in het
vaandel staan, staat dementie voor het verlies van dat
wat ons tot mens maakt. Een goed leven lijkt daarom
enkel mogelijk als dementie wordt genezen of
voorkómen. Maar hoe zou een goed leven mét
dementie eruit kunnen zien?

Zo schrijft Annelieke dat over de wil van mensen met
dementie vaak wordt gesproken in termen van
wilsonbekwaamheid. In de praktijk proberen
verzorgenden echter vaak om hetgeen bewoners willen
serieus te nemen. Als een bewoner bijvoorbeeld niet
wilde douchen werd er met én zonder woorden, met
kopjes thee en het geven van voetenbaden, geprobeerd
wat verzorgenden en de bewoner wilden bij elkaar te
brengen, zodat de nodige douche toch mogelijk werd.
Annelieke wijst het bij elkaar brengen van tegengestelde
wensen aan als onderdeel van het werk dat
zorgprofessionals doen, en als een praktijk die bewoners
de ruimte geeft om iets te willen.
Onder andere gedurende een dansmiddag met muziek,
vrijwilligers en limonade konden mensen met dementie
genieten.Het vergde wel een investering van
zorgprofessionals om bewoners te laten genieten; in de
vorm van uitnodigingen daartoe – en een actief
aannemen daarvan door bewoners. Daarmee is het
worden van genieters een collectieve prestatie. En
genieten blijkt besmettelijk: zien genieten, doet
genieten.

Door het formuleren van deze antwoorden beweert
Annelieke niet dat een leven met dementie per se goed
kan en zal zijn. Zij betoogt echter wel dat een leven met
dementie niet per definitie gelijkstaat aan een leven dat
gekenmerkt is door verlies. Het kan – binnen bepaalde
grenzen en onder voorwaarden – ook anders vorm
krijgen. Haar proefschrift is daarmee een pleidooi voor
de bestendiging van praktijken waarin het goede leven
met veel moeite vormgegeven wordt, ook voor mensen
Annelieke deed veertien maanden etnografisch met dementie.
onderzoek in drie zorginstellingen in Nederland,
waarvoor ze met name meeliep in de dagelijkse Delen van Anneliekes proefschrift
zorgpraktijken gericht op ondersteuning bij het zijn hier te downloaden. U kunt
opstaan, wassen, aankleden en eten van bewoners. contact opnemen met Annelieke
Om alternatieven te bieden voor het schrikbeeld dat via
mensen met dementie voorstelt als passief, niet Annelieke.Driessen@lshtm.ac.uk.
langer in staat herinneringen bij te houden, of als een □
schaduw van wie ze ooit waren, geeft Annelieke in
haar proefschrift woorden aan zorgpraktijken waarin
er ruimte gecreëerd wordt voor wat mensen met
dementie zélf belangrijk vinden.
v.l.n.r.: Prof. Ingunn Moser (commissielid), Dr.
Carolien Smits (commissielid), Dr. Annelieke Driessen
(promovenda), Prof. Dick Willems (commissielid),
Prof. Jeannette Pols (promotor), Dr. Kristine Krause
(co-promotor). Afwezig: Dr. Eileen Moyer
(commissielid) en Prof. Ria Reis (commissielid).
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CONGRESKALENDER 2020
Geriatriedagen
Datum: 6 - 7 februari 2020
Locatie: ’s-Hertogenbosch
www.geriatriedagen.nl
Congres – Zoek het Uit!
Datum: 10 februari 2020
Locatie: Nieuwegein
https://www.vilans.nl/agenda/congres-zoekhet-uit
Ouderenzorg op de juiste plek
Datum: 11 februari 2020
Locatie: Utrecht
https://www.zorgvisie.nl/congressen/ouderen
zorg-voorjaar-2020/
International Conference on Frailty and
Sarcopenia Research (ICFSR 2020)
Datum: 11-13 maart 2020
Locatie: Toulouse, Frankrijk
https://frailty-sarcopenia.com/
Topsprekers in de ouderenzorg
Datum: 12 mei 2020
Locatie: Ede
https://www.nursing.nl/congressen/topsprek
ers-ouderen-2020/
25th Nordic Congress of Gerontology
Datum: 3-6 juni 2020
Locatie: Reykjavik, IJsland
Abstract deadline: 8 februari 2020
http://www.25nkg.is
Alzheimer’s Association International
Conference (AAIC)
Datum: 26-30 juli 2020
Locatie: Amsterdam
Abstract deadline: Abstract submission has
closed.
www.alz.org/aaic/overview.asp
GSA 2020 Annual Scientific Meeting
Datum: 4-8 november 2020
Locatie: Philadelphia, VS
Abstract deadline: 12 maart 2020
https://www.geron.org/meetings-events/gsa2020-annual-scientific-meeting

CONGRESSEN

Aankondiging Geriatriedagen 2020
Door: Bianca Suanet en Erica van de Veerdonk
Op donderdag 6 en vrijdag 7 februari vindt in Den Bosch de 2020 editie
van de Geriatriedagen plaats. Dit congres wordt georganiseerd in een
samenwerkingsverband tussen enkele geriatrische en gerontologische
beroepsverenigingen in Nederland, namelijk V&VN Geriatrie &
Gerontologie, Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG),
De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) en
ook onze vereniging NVG-KNOWS.
Binnen de Geriatriedagen komen verschillende perspectieven op
veroudering aan bod. De plenaire presentaties worden gegeven door
onder andere Andrew Clegg van de University of Leeds over
kwetsbaarheid en veerkracht als ook door Sandra Zwakhalen van
Maastricht University over ouderen in de wijk.
NVG-KNOWS heeft dit jaar ook twee sessies waarin het perspectief
vanuit de gerontologie centraal staat. Dit betreft ten eerste een NVGKNOWS symposium over het stimuleren van een actief en betekenisvol
leven op oudere leeftijd waarin drie initiatieven worden gepresenteerd
(sessievoorzitter: Silke Metzelthin). Daarnaast is er een tweede NVGKNOWS symposium over het meten van kwaliteit in de langdurige
ouderenzorg en de waarde van verhalen daarbij (sessievoorzitter: Jan
Hamers).
Meer informatie over het congres, het volledige programma en de
mogelijkheid om in te schrijven is te vinden op de congreswebsite van
de Geriatriedagen: https://www.geriatriedagen.nl/ .

Wees welkom! □
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